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تعادل|  ايران گام پنجم و نهايي كاهش تعهدات خود در 
برجام را اعالم كرد. براين اس��اس جمهوري اسالمي ايران 
ديگر با هيچ محدوديتي در حوزه عملياتي )شامل ظرفيت 
غني سازي، درصد غني س��ازي، ميزان مواد غني شده، و 
تحقيق و توسعه( مواجه نيس��ت. سرانجام مهلت دوماهه 
تعيين شده براي تامين مطالبات جمهوري اسالمي ايران 
در چارچوب برجام و اقدام عملي از سوي اروپايي ها با هدف 
نجات برجام پايان يافت و دولت ايران شامگاه يكشنبه ۱۵ 
دي در بيانيه اي از جزييات گام پنجم و نهايي پرده برداشت. 
بر اين اساس، يكشنبه شب، پايگاه اطالع رساني دولت، طي 
بيانيه اي توقف محدوديت هاي عملياتي ايران در برجام را 
رس��ما اعالم كرد.در بيانيه دولت جمهوري اسالمي ايران 
آمده است:  جمهوري اسالمي ايران در گام پنجم كاهش 
تعهدات خود، آخري��ن مورد كلي��دي از محدوديت هاي 
عملياتي خ��ود در برج��ام، يعني »محدودي��ت در تعداد 
س��انتريفيوژها« را كن��ار مي گ��ذارد. بدين ترتيب برنامه 
هسته اي جمهوري اسالمي ايران ديگر با هيچ محدوديتي 
در حوزه عملياتي )ش��امل ظرفيت غني س��ازي، درصد 
غني س��ازي، ميزان مواد غني ش��ده، و تحقيق و توسعه( 
مواجه نيست و منبعد برنامه هسته اي ايران صرفا بر اساس 
نيازهاي فني خ��ود پيش خواهد رفت. هم��كاري ايران با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي كمافي السابق ادامه خواهد 
يافت. در صورت رفع تحريم ها و منتفع شدن ايران از منافع 
برجام، جمهوري اسالمي ايران آماده بازگشت به تعهدات 
برجامي خود مي باشد. س��ازمان انرژي اتمي موظف است 
در اين چارچوب اقدام��ات و تمهيدات الزم را با هماهنگي 

رييس جمهور اتخاذ نمايد.

    ظريف: گام پنجم در چارچوب برجام است
پس از اين بيانيه، وزير امور خارجه كشورمان با بيان اينكه 
گام پنجم ايران در چارچوب برجام اخذ شده، تاكيد كرد كه 
در صورت اجراي موثر اين توافق، همه گام ها قابل برگشت 
است. محمدجواد ظريف در پيامي توييتري پيرامون اعالم 
گام پنجم كاهش تعهدات برجامي ايران، نوشت: براساس 
گام پنجم و نهايي گام هاي درماني تح��ت بند ۳۶ برجام، 
ديگر هيچ محدوديت در تعداد سانتريفيوژها رعايت نخواهد 
شد. ظريف يادآورشد كه اين گام در چارچوب برجام بوده و 
همه گام ها در صورت اجراي »موثر« تعهدات متقابل قابل 
بازگشت اس��ت. همكاري كامل ايران با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي ادامه خواهد يافت. بر اساس اين گزارش آژانس  

بين المللي انرژي اتمي نيز خبر داد كه اي��ران اعالم كرده 
همكاري با اين نهاد همانند قبل همچن��ان ادامه مي يابد. 
آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذش��ته )دوشنبه ۱۶ 
دي( با صدور بيانيه اي اعالم كرد، هر تحول هسته اي ناشي 
از گام پنجم برجامي ايران را به اطالع اعضاء اين نهاد نظارتي 
سازمان ملل خواهد رساند. آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در اين رابطه افزود: بازرسان آژانس به فعاليت هاي نظارتي و 
راستي آزمايي در ايران ادامه خواهند داد و كشورهاي عضو 

از هر تحولي در اين رابطه به موقع مطلع خواهند شد.

    بيانيه مشترك تروئيكاي اروپايي 
در اي��ن ح��ال، آلم��ان، انگلي��س و فرانس��ه در بيانيه 
مشتركي خواستار بازگش��ت گام هاي برجامي ايران و 
خويشتن داري در مقابل اقدام تروريستي امريكا شدند. 
در اي��ن زمينه آسوش��يتدپرس گ��زارش داد كه آنگال 
مركل صدراعظم آلمان، بوريس جانسون نخست وزير 
انگليس و امانوئل مكرون رييس جمهوري فرانسه بامداد 
دوش��نبه در واكنش به اعالم گام پنج��م و نهايي ايران 
براي كاهش تعهدات برجامي و همچنين ترور س��ردار 
قاسم س��ليماني بيانيه اي مش��ترك صادر كردند. سه 
كشور اروپايي در اين بيانيه از ايران خواستند كه از همه 
گام هاي اتخاذ شده براي كاهش تعهدات خود در برجام 
عقب نشيني و از اقدامات خشونت آميز در ارتباط با ترور 
سردار سليماني خودداري كند. آنها همچنين در همين 
رابطه از همه طرف ها خواستند »حداكثر خويشتن داري 
و مسووليت پذيري« را داشته باشند و وعده دادند كه به 
تالش هاي خود براي كاه��ش تنش ها و تضمين ثبات 
خاورميانه تداوم بخشند. همچنين جوسپ بورل مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در ارتباط با گام آخر 
ايران در كاهش تعهدات برجامي، ب��ا بيان اينكه وي به 
همكاري با همه طرف هاي برجام براي حفظ و اجراي اين 
توافق ادامه مي دهد، تاكيد كرد كه اجراي كامل برجام، 
در شرايط كنوني از هر زمان ديگري مهم تر است. وي در 
صفحه توييترش، همچنين از اعالم اخير ايران در ارتباط 
با گام پنجم كاهش تعهدات برجامي ابراز تاس��ف كرد و 
نوشت: در شرايط كنوني، اجراي كامل توافق هسته اي 
بيش از هر زمان ديگر براي ثب��ات و امنيت منطقه اي و 
جهاني مهم است. هايكو ماس وزير امور خارجه آلمان نيز 
اعالم كرده كه برلين، پاريس و لندن در مورد برجام و گام 

پنجم تهران تبادل نظر كرده و واكنش نشان مي دهند.

    واپسين گام برجامي؛ بازتاب تعلل اروپا
اين در حالي اس��ت كه س��ازوكارهاي ادعايي از سوي 
رهبران تروئيكاي اروپا با گذش��ت ۲ م��اه از گام چهارم 
برجامي و اتمام زم��ان ضرب االجل، هنوز در بالتكليفي 
به سر مي برد. برداشتن گام پنجم و رفع محدوديت هاي 
عملياتي در فعاليت هاي صلح آميز هس��ته اي، پاسخي 
به اين بي عملي بوده اس��ت. البته دو موضوع »همكاري 
با آژانس بين المللي انرژي اتمي« همچنان كه پيش��تر 
جريان داش��ته و نيز »بازگش��ت پذيري« در اين بيانيه 
لحاظ و تصريح شده »در صورت رفع تحريم ها و منتفع 
ش��دن ايران از منافع برجام، جمهوري اس��المي ايران 
آماده بازگشت به تعهدات برجامي خود است.« اين گام 
نهايي كه هي��چ محدوديتي را در تعداد س��انتريفيوژها 
نمي پذيرد همانند گام هاي قبلي ايران بر پايه بندهاي 
۲۶ و ۳۶ برداشته  ش��ده اس��ت. دو ماه پيش در همين 
روزها بود ك��ه گام چه��ارم در »ُفردو« برداشته ش��د و 
گازرساني به ۱۰۴۴ سانتريفيوژ اين سايت در دستور كار 
قرار گرفت. ابتدا چهاردهم آبان ماه رييس جمهوري در 
پايان فرصت دوماهه سوم ايران به طرف هاي باقي مانده 
در برجام به سازمان انرژي اتمي كش��ور دستور داد كه 
گام چهارم را در فردو با گازدهي به سانتريفيوژها در اين 
تاسيسات آغاز كند. سپس سخنگوي س��ازمان انرژي 
اتم��ي هجدهم آبان ماه در نشس��تي خب��ري در محل 
تاسيسات غني سازي فردو به تش��ريح آخرين اقدامات 
انجام شده در راستاي اجراي گام چهارم كاهش تعهدات 
برجامي پرداخت. ايران پيش��تر در گام سوم تحقيق و 
توسعه در زمينه س��انتريفيوژهاي جديد را شروع كرده  
بود. در گام هاي اول و دوم نيز ابتدا از س��قف ۳۰۰ كيلو 
براي ذخاير اورانيوم غني شده عبور كرد و سپس ميزان 
غناي آن از ۳.۶۷ تعيين ش��ده در برجام به ۴.۵ درصد 
افزايش داد. بنا ب��ر اين گزارش پس از خ��روج ترامپ از 
برجام »سازوكار ويژه مالي«، اس پي وي، كه قرار بود تا 
اواسط آبان ماه پارسال و همزمان با دور دوم تحريم هاي 
امري��كا وارد فاز اجرايي ش��ود، پس از چن��د ماه تاخير 
سرانجام جاي خود را به »اينس��تكس« يا ابزار حمايت 
از مب��ادالت تج��اري، داد؛ س��ازوكاري كه ابت��دا براي 
نخستين بار يازدهم بهمن ماه در بيانيه سه كشور عضو 
اتحاديه اروپا طي نشستي كه در حاشيه اجالس مجمع 
عمومي سازمان ملل برگزار شده بود، انعكاس يافت اما 

هنوز وارد فاز اجرايي نشده است. 

توقف آخرين محدوديت هاي عملياتي در برجام
اعالم گام نهايي كاهش تعهدات هسته اي ايران

الي��اس حضرتي، قائم مق��ام ح��زب اعتمادملي، در 
مراس��م تش��ييع پيكر س��پهبد ش��هيد حاج قاسم 
سليماني و هم رزمانش درباره حضور ميليوني مردم 
ايران و عراق در اين مراس��م  گفت: با عرض تسليت 
خدمت امت اس��المي، ملت ايران و رهبر بزرگوار و 
خانواده محترم سردار قاسم سليماني، تجلي حضور 
ميليوني مردم در مراس��م، چه در عراق، چه در اهواز 
و چه مشهد و چه تهران، تجلي بي نظيري است. اين 
نشانه قدرشناس��ي دقيق ملت ايران از خدمتگزاران 

فداكار، صادق و مخلص آنهاست.
به گزارش اعتمادآنالين، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به صفات شخصيتي 
سردار سليماني عنوان كرد: قاسم سليماني برادرم به 
لحاظ شخصيت سياسي و نظامي فوق العاده انسان 
نابغه و توانمندي بود. عالوه بر اين توانايي، همه اين 
توانمندي و تجارب خود را در طول اين ۴۰ س��ال به 
صورت ش��بانه روزي در طبق اخ��الص و در خدمت 

امنيت، عزت و اقتدار ايران گذاشت.
نماينده تهران در مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره 

به حض��ور ميليون��ي م��ردم در اين مراس��م تاكيد 
كرد: مردم ايران ه��م امروز به جه��ت تقدير از اين 
زحمات خالصان��ه و اين خدمتگ��زاري خالصانه، به 
پاس قدرشناس��ي براي بدرقه او آمده اند. اين نشان 
مي دهد مردم شناخت دقيقي از خدمتگزاران صادق 
خود دارند و درك مي كنند كس��اني را كه صادقانه و 
مخلصانه خدمت مي كنند و بي ريا در ميدان هستند 

فراموش نكنند.
حضرتي در ادامه تاكيد كرد: امروز حضور اين مردم، 
حضور قدرشناس��ي و حق شناس��ي از خدمتگزاران 
فداكار و صادق اس��ت. اميدوارم ان شاءاهلل همچنان 
روحيه، وحدت و انسجام ملت با شهادت اين شهيد 
بزرگ��وار حفظ ش��ود و م��ا بتواني��م در صحنه هاي 
مختلف چه در داخل و چه در خارج قدردان زحمات 
اين عزيزان باشيم. قائم مقام حزب اعتمادملي درباره 
راز محبوبيت سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني در 
ميان مردم گفت: راز محبوبيت او، صداقت، اخالص، 
بي ريا بودن و شبانه روز همه هم و غم و زندگي خود 

را فداي ملت كردن بود.

الياس حضرتي،  در مراسم تشييع شهيد سليماني: 
راز محبوبيت سردار سليماني صداقت، اخالص 
بي ريا بودن و زندگي خود را فداي ملت كردن بود

گزارشاحزاب

 صفحه7  

يادداشت

 بازار انرژي خاورميانه 
تحت الشعاع چالش 

آنچه ب��ه دنب��ال ترور 
س��ردار قاسم سليماني 
امريكايي ه��ا  توس��ط 
شاهدش هستيم، ايجاد 
التهاب ه��ا و افزاي��ش 
تنش ها در منطقه است 
كه اي��ن ش��رايط تنها 
محدود به اي��ران نبوده 
و ساير كشورهاي منطقه را نيز تحت الشعاع خود 
قرار داده است. به تبع اين رخدادها و تنش ها نيز 
ش��اهد آن بوديم كه قيمت نفت در بازار جهاني با 
رشد قابل مالحظه اي همراه شده است. خاورميانه 
مخزن بزرگ ان��رژي جهان اس��ت و طبيعتا هر 
تحرك سياسي و امنيتي در منطقه بر بازار انرژي 
چه در حوزه نفت و چه گاز تاثيرگذار خواهد بود. در 
شرايط فعلي و باتوجه به تنش هاي موجود مي توان 

پيش بيني كرد كه ميزان عرضه و ...

محمدرضا   مقدم

 صفحه 8  

ايران

همه آمدندتا  حاج قاسم  را  
تكريم كنند 

حضور ميليوني مردم در مراسم تشييع جنازه سردار 
شهيد قاسم سليماني،  شگفتي رسانه هاي جهان را 
برانگيخت . به طوري كه يكي از اين رسانه اين حضور 
را پس از رحلت امام خميني)ره( بي سابقه دانست. 
در گزارش انعكاس و بازتاب اين حضور را مي خوانيد.  
خبرگزاري فرانس��ه در گزارش خود درباره مراسم 
تش��ييع پيكر فرمانده ش��هيد نيروي قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي به ايجاد موج اداي احترام 
به سردار سپهبد قاسم سليماني در ايران و منطقه و 

ايجاد »درياي سوگواران تهراني« اشاره كرد.

راه و شهرسازي

مهر تاييد كارشناسان بر خأل 
آمارهاي دقيق مسكني

شهال روشني|
بر اس��اس گزارش بانك مركزي از تح��والت بازار 
مسكن طي آذرماه س��ال جاري، متوسط قيمت 
خريد و ف��روش يك مت��ر مربع زيربن��اي واحد 
مسكوني در شهر تهران ۱۳.۵۳ ميليون تومان بوده 
كه نسبت به ماه گذش��ته و ماه مشابه سال قبل 8 
و ۴۱.۶ درصد رشد داشته است، همچنين تعداد 
معامالت آپارتمان هاي مس��كوني شهر تهران در 
آذر 98، به 9.۵ هزار فقره رسيده كه در مقايسه با 
ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتيب ۱۳۴.۷ 
و ۴۰ درصد افزايش داشته است.  در ميان مناطق 
۲۲گانه تهران، بيشترين افزايش قيمت مسكن در 
آذرماه سال جاري مربوط به منطقه يك تهران بوده 
است به گونه اي كه متوس��ط قيمت هر مترمربع 
مسكن در اين منطقه با رشد ۲۳٫۴ درصدي از ۲۴ 
ميليون و ۴8۰ هزار تومان در آبان ماه به بيش از ۳۰ 

ميليون تومان رسيده است. 
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 برگزاري مراسم تشييع و اقامه نماز  بر پيكر 
سردار شهيد  سپهبد قاسم سليماني و همرزمانش   

اكونوميست از تاثير شهادت سردار قاسم سليماني بر ايران و منطقه گزارش داد

وداع تهران با سردار

پايان امريكا درخاورميانه

اخبار

وزير ام��ور خارجه كش��ورمان با اع��الم مراتب 
ناخرس��ندي اي��ران از موض��ع اخي��ر آلمان و 
انگلس��تان، درك نك��ردن واقعي��ات منطقه را 
اش��تباه راهبردي اروپا خواند. به گ��زارش اداره 
كل اطالع رساني و امور س��خنگويي وزارت امور 
خارج��ه، »هايكو م��اس« و »دوميني��ك راب« 
وزي��ران امور خارج��ه آلمان و انگلس��تان عصر 
ديروز -دوشنبه- در تماس هاي تلفني جداگانه 
با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري 
اس��المي اي��ران در خصوص آخري��ن تحوالت 
منطقه اي و بين المللي و برجام گفت وگو و تبادل 
نظر كردن��د. در اي��ن تماس ها آنها ب��ر ضرورت 
جلوگيري از افزاي��ش تن��ش در منطقه تاكيد 
كردند. وزير امور خارجه كش��ورمان هم در اين 
گفت وگوها ضمن اعالم مراتب ناخرسندي ايران 
از موضع اخير آنها، درك نكردن واقعيات منطقه 
را اشتباه راهبردي اروپا خواند و با انتقاد شديد از 
امريكا، دولت آن كشور را مسوول هرگونه تنش 
و ناامني در منطق��ه به ويژه پس از ترور س��ردار 
حاج قاس��م س��ليماني خواند. ظريف با انتقاد از 
بي عمل��ي اروپايي ها در انجام تعه��دات خود در 
برجام گام هاي جبراني ايران را حق كش��ورمان 
در چارچوب برجام دانس��ت و تنها راه توقف اين 
وضعيت را انجام تعهدات توسط اروپايي برشمرد.

ظريف: اشتباه راهبردي اروپا 
درك نكردن واقعيات منطقه است

اداره كل هواشناسي استان تهران در اطالعيه اي 
اعالم كرد: از صبح سه شنبه تا چهارشنبه شب 
با افزايش پايداري و س��كون نسبي جو، كاهش 
كيفيت ه��وا و افزاي��ش غلظ��ت آالينده ها در 
نواحي پرتردد و صنعتي استان انتظار مي رود. به 
گزارش روز دوشنبه اداره كل هواشناسي استان 
تهران، براس��اس بررس��ي داده ها و نقشه هاي 
پيش يابي هواشناسي، طي دو روز آينده آسمان 
اس��تان تهران صاف تا كمي اب��ري پيش بيني 
مي ش��ود. از چهارش��نبه ش��ب ت��ا بعدازظهر 
پنجش��نبه با نفوذ س��امانه بارش��ي به استان، 
افزايش ابر گاهي همراه با ب��ارش باران و برف و 
وزش باد پيش بيني مي ش��ود كه در ارتفاعات 
با مه همراه خواهد بود. بيشينه و كمينه دماي 
هواي پايتخت در روزهاي سه شنبه، چهارشنبه، 
پنجشنبه و جمعه به ترتيب )9 و ۰(، )۱۰ و ۱(، 
)۷ و ۰( و )9 و ۰( درجه سانتي گراد پيش بيني 
مي شود. فرودگاه امام خميني)ره( با ۱۰ درجه و 
آبعلي و فيروزكوه با منفي ۱۵ درجه سانتي گراد 
به ترتيب گرم ترين و سردترين نقاط استان طي 

۴8 ساعت گذشته بودند.

 امروز غلظت آالينده هاي هوا 
در تهران افزايش مي يابد

جهان

 آغاز ساز و كار
 اخراج امريكايي ها از عراق
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احمد مسجدجامعي، عضو شوراي شهر تهران گفت: 
تفكر امريكا ضد فرهنگ است و تهديد ترامپ يعني 

فهمي از فرهنگ ايران ندارد.
به گزارش فارس، احمد مسجدجامعي عضو شوراي 
اس��المي درباره س��خنان ترام��پ در م��ورد حمله 
احتمالي به ۵۲ نقط��ه فرهنگي اي��ران اظهار كرد: 
اين حرف هاي اهريمني كه م��ا فرهنگ و نمادهاي 
فرهنگي و دين��ي ايران را مي خواهي��م بزنيم يعني 
چه. فرقي نمي كند اهريمن داعش باشد يا طالبان، 
اولين بار مجسمه بودا در باميان را كه قرن هاي قرن 
يكي از جاذبه هاي گردشگري افغانستان بود را اينها 
منفجر كردند، زيرا تفكرش��ان ضد فرهنگ است. او 
افزود: تمام موزه هاي بغ��داد را بر باد دادند، حمالتي 
كه به مراكز رسانه اي، مطبوعاتي، كتابفروشي ها و... 
چقدر بوده است، اين حركت ها ريش��ه در نگاه ضد 
فرهنگي آنها دارد و چون ضد فرهنگ هستند دست 
به ترور مي زنند و دس��ت به سالح مي برند. اين عضو 
شوراي ش��هر ادامه داد: وقتي هم تهديد مي كند از 
همين جن��س ضد فرهنگ اس��ت. امام رض��ا)ع( و 
سيدالش��هدا نماد فرهنگ ايران ان��د. حافظ، خيام و 
فردوس��ي نماد فرهنگ ايران اند، كجا را مي خواهند 

تهديد كنند. مس��جدجامعي با بيان اينكه در كشور 
خودش��ان پر از نمادهاي فرهنگ ايراني است گفت: 
چه كسي را تهديد مي كنند. انسانيت را مي خواهند 
بزنند. فرهنگ ايران يعني دفاع از انس��انيت، همين 
گورستان دوالب نماد انس��انيت ايراني ها است زيرا 
در بدترين ش��رايط مردم ايران پذيراي آنها ش��دند 
در ش��رايطي كه خودش��ان هم به دليل جنگ و… 
شرايط مناس��بي نداش��تند دوالب نماد روح ايراني 

است.
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران تاكيد كرد: فرهنگ 
ايران را چطور مي ت��وان زد. اين تهديد يعني فهمي 
از فرهنگ ايران ن��دارد. علت اينك��ه اينها ارجمند 
مي ش��وند اين است كه هنرخوار مي ش��ود، اگر هنر 
واال باشد كه اينها ارجمند نمي شوند. بنابراين تالش 
مي كنند تا ب��ه هنر و فرهنگ حمل��ه كنند. عجيب 
اس��ت كه اهريمن ها تبار واحدي دارن��د، مگر اينها 
نبودند كه در سوريه نبش قبر كردند و تدمر را خراب 

كردند . 
به گفته مس��جدجامعي چه كس��ي مي تواند ايران 
را از فرهنگ جدا كن��د همه اين عدال��ت خواهي و 

دگردوستي ريشه فرهنگ ايران است.

رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران: 

شوراي شهر

سامانه پيامكي روزنامه تعادل
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين 

سامانه پيامك نمايند. 
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ترامپ فهمي از فرهنگ ايران ندارد



روي موج خبر

   رونمايي از نسخه هاي خطي اهدايي سردار 
شهيد سليماني به مقام معظم رهبري

نس��خه هاي خطي اهدايي سردار شهيد حاج قاسم 
سليماني به مقام معظم رهبري در چهل و يكمين 
برنامه »سه شنبه هاي فرهنگي« آستان قدس رضوي، 
رونمايي مي شود. مهدي قيصري نيك دبير رونمايي از 
آثار نفيس سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد 
آستان قدس گفت: اين برنامه سه شنبه ساعت ۹ صبح 
در محل موزه قرآن و هداياي مقام معظم رهبري برگزار 
خواهد شد. او ادامه داد: در گنجينه رضوي تعدادي 
آثار فرهنگي و هنري وجود دارد كه سردار حاج قاسم 
سليماني آنها را به رهبر معظم انقالب اهدا كرده بودند 
و ايش��ان نيز به آستان مقدس رضوي تقديم كردند 
و در اين جلسه از سلسله برنامه هاي »سه شنبه هاي 
فرهنگي« سه نسخه خطي اهدايي سردار شهيد قاسم 

سليماني معرفي و رونمايي مي شود.

   برگ�زاري نشس�ت ف�وري نات�و در پي
 به شهادت رسيدن سردار سليماني؛ايسنا|

يك مقام س��ازمان ناتو از برگزاري نشس��تي فوري، 
روز دوش��نبه، براي مذاكره درباره وضعيت منطقه 
در پي شهادت سردار سليماني خبر داد. به گزارش 
نيوي��ورك تايمز، يك مقام س��ازمان ناتو اعالم كرد 
كه سفراي ناتو، در بروكسل نشستي فوري خواهند 
داش��ت تا درباره وضعيت خاورميان��ه در پي حمله 
 هوايي يك پهپاد امريكايي به سردار قاسم سليماني و 
به شهادت رساندن او، مذاكره كنند. ينس استولنبرگ، 
دبيركل ناتو اين نشست را پس از مشورت با اعضاي 
اين اتحاديه، نشست ياد شده را ترتيب داد. سفراي 
ناتو به طور منظم نشست هايي تشكيل مي دهند، اما 
نشس��ت روز دوشنبه پس از آنكه اتحاديه روز شنبه 
تصميم گرفت ماموريت آموزشي اش در عراق را به 
دليل خطرات امنيتي در پي ترور سردار سليماني به 

تعويق بيندازد، ترتيب داده شد.

   پي�ام كش�ورهاي عرب�ي خلي�ج فارس
 به امريكا: ما را درگير جنگ نكنيد؛فارس|

يك خبرنگار انگليسي نوشت كه دولت سعودي با 
اعزام هياتي به واشنگتن از ترامپ خواهد خواست تا 
كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس را وارد جنگ 
ديگري در منطقه نكند. »ليز اس��الي« خبرنگار 
انگليسي روزنامه واشنگتن پست )مستقر در بيروت( 
در صفحه توييتر خود نوش��ت كه دولت سعودي 
قصد دارد هياتي به امريكا اعزام كند تا به نيابت از 
كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس پيامي مهم را 
به سران واشنگتن ببرد. او نوشت كه پيام مذكور اين 
است: »لطفا ما را از درد يك جنگ ديگر دور كنيد.«

   آيا در عمر خود چنين »اقيانوس انساني« 
ديده اي؟؛تعادل|

محمدجواد ظريف وزير خارجه ايران با منشن كردن 
حساب توتيتري دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا 
و انتشار چندين عكس از حضور باشكوه و ميليوني 
مردم در مراس��م بدرقه پيكرهاي ش��هداي حمله 
تروريستي امريكا به واكنش مقامات امريكايي درباره 
حضور مردم در بدرقه سردار سليماني واكنش نشان 
داد.وزي��ر خارجه ايران با انتش��ار چندين عكس از 
حضور باشكوه مردم در مراسم تشييع پيكر سردار 
سپهبد قاسم س��ليماني خطاب به رييس جمهور 
امريكا نوش��ت: آيا در عمر خود چنين اقيانوسي از 
انسان يكجا ديده اي؟ ظريف نوشت: »آيا در عمر خود 
اينچنين درياي انساني ديده اي؟ آيا هنوز مي خواهي 
به مشورت دلقك هايي كه به شما درباره ما مشورت 
مي دهند گوش كني؟«او در ادامه افزود: »آيا هنوز 
تصور مي كنيد كه مي توانيد اراده اين ملت بزرگ و 
مردمش را بشكنيد؟ پايان حضور نحس امريكا در 

غرب آسيا شروع شده است.«

   تيتر نش�ريه تايمز انگليس درباره ايران 
دروغ است؛تعادل|

سفير ايران در انگليس نوشت: تيتر نشريه تايمز 
انگليس درباره ايران دروغ است. حميد بعيدي نژاد 
سفير ايران در انگليس در واكنش به تيتر نشريه 
تايمز در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: من 
به عنوان سفير كشورم و مقام مسوول در انگليس 
مي گويم كه تيتر نشريه تايمز دروغي شرم آور و 
تحريك آميز اس��ت. وي ادامه داد: من اين تيتر 
را محكوم كرده و از مقامات انگليس مي خواهم 
تا نسبت به جلوگيري از انتشار چنين تبليغات 
دروغين و مخربي در مقطع حساس كنوني اقدام 
كنند. نشريه تايمز در شماره ديروز خود در تيتر 
يك نوشت: »ايران هشدار داده است كه نظاميان 

بريتانيا را خواهد كشت.«

   طرح سه فوريتي »انتقام سخت« به هيات 
رييسه مجلس تقديم شد؛مهر|

رييس فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس از 
تدوين »طرح سه فوريتي انتقام سخت« و ارايه اين 
طرح به هيات رييسه مجلس خبر داد. حميدرضا 
حاجي بابايي گفت: مجلس به عنوان نمايندگان 
مردم بايد زمينه ها وراهكارهاي قانوني اين انتقام 
سخت را مهيا سازد وشرايط را براي ادامه حركت 
انقالبي آم��اده كند. حاجي باباي��ي گفت: براي 
تحقق خواس��ت مردم »طرح سه فوريتي انتقام 
سخت« روي ميز مجلس قرار گرفته است و همه 

نمايندگان مي توانند اين طرح را امضا كنند.

   تعوي�ق مراس�م س�الگرد آي�ت اهلل 
هاشمي رفسنجاني؛ايسنا|

مراسم سالگرد آيت اهلل هاشمي رفسنجاني يك 
هفته به تعويق افتاد. مراس��م س��ومين سالگرد 
درگذش��ت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني كه قرار 
بود روز پنجش��نبه 1۹ دي ماه برگزار ش��ود، به 
دليل همزماني با مراس��م بزرگداش��ت سپهبد 
شهيد قاسم سليماني به تعويق افتاد.اين مراسم 
در س��اعت 8 صبح 26 دي ۹8 در سالن اجالس 

سران در تهران برگزار خواهد شد.
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مراسم تشييع و اقامه نماز بر پيكر سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني و همرزمانش   برگزار شد

وداع تهران با سردار
گروه ايران|

»اللاُّهماّ إِناّا النْعلُم ِمْنهم ِإالاّ خْيراً«»خداوندا ما جز نيكي از 
آنها چيزي نمي داني��م «اين عبارتي بود كه رهبر معظم 
انقالب در نماز پر سوز و گدازي كه بر پيكر سردار سپهبد 
سليماني و شهداي مقاومت اقامه كردند چند بار آن را به 
زبان آوردند؛ عباراتي كه در روز سخت تهران اشك را در 
صف نمازگزاران جاري ساخت و روح ها را به لرزه درآورد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي صبح ديروز با حضور در دانشگاه 
تهران با چشماني اش��كبار بر پيكر سپهبد شهيد قاسم 
سليماني و همراهان ش��هيدش نماز اقامه كردند. سران 
سه قوه، فرماندهان عاليرتبه نظامي و مسووالن عاليرتبه 

نظام در اين مراسم حضور داشتند.
تهران اما روزهاي س��خت فراوان به خود ديده اس��ت؛ از 
ماجراي مش��روطه و فتح پايتخت به دس��ت سرداران 
مش��روطه خواه و به توپ بس��تن مجلس توسط اربابان 
اس��تبداد تا ماجراي ملي ش��دن صنعت نفت و كودتاي 
ننگين 28م��رداد؛ از روزهاي پ��ر از آتش و خون انقالب 
اسالمي سال57 تا ايام دلهره آور ترورهاي كور گروه هاي 
منافق؛ از روزهاي بمباران ش��هر توسط نيروهاي بعثي 
تا مراس��م تش��ييع س��رداراني كه براي دفاع از وطن و 
سرزمين شان به آس��مان ها پر كش��يدند؛ صبح ديروز 
16دي ماه هم يكي از روزهاي س��خت اين س��رزمين از 
راه رس��يد؛ روز س��ختي كه مردم ايران مي بايست يكي 
از اسطوره هاي ش��ان را براي رفتن ب��ه خانه ابدي بدرقه 
مي كردند؛ سرداري كه سال ها براي حفاظت از كشورش 
جان گرانقدرش را به دس��ت گرفت و از اين سنگر به آن 
سنگر سرك كش��يد تا خدش��ه اي به اعتبار اين خاك 

اهورايي وارد نشود. 
ديروز خورشيد سحرگاهي دي ماه هنوز از خواب خوش 
زمستاني بيدار نشده بود كه همزمان با ساعات آغازين روز، 
سيل جمعيت از سراسر كشور و از خيابان هاي منتهي به 
دانشگاه تهران، خود را به مراسم تشييع پيكر سردار سپهبد 
قاسم سليماني رساندند و سردار پرافتخار وطن را بر دستان 
پرمهر خود و در ميان اش��ك و آه، مهياي س��فر ابدي اش 
كردن��د. مردم از پير و جوان؛ مرد و زن از اقش��ار و طبقات 
مختلف با چشماني اشك بار تصاوير و پالكاردهاي منقش 
به تصوير سردار شهيد را در دست گرفته بودند و هر لحظه 
بر جمعيت شان افزوده مي شد. از همان آغاز مشخص بود 
كه ظرفيت هاي حمل و نقل تهران، مترو و اتوبوس ش��هر 
كفاف عالقه مندان سردار را نخواهد داد؛ قرار مالقات از قبل 
مشخص شده بود؛ »دانشگاه تهران«؛ محلي كه ميعادگاه 
همه مردان و زناني شد كه براي تشكر از سردار رشيدشان 
به خيابان آمده بودند؛ از هر طبقه و قش��ري، مي توانستي 
نم��اد و نماينده اي در ميان جمعيت پيدا كني؛ انگار همه 
تفاوت ها و تناقض ها و كش��اكش ها جاي خ��ود را به نوع 
خاصي از اتحاد داده بودند كه بازاري و دانشگاهي و ملي و 
مذهبي و دهري مس��لك و... را در كنار هم جاي داده بود؛ 
همه براي فراق مردي اشك مي ريختند كه در همه عمرش 
آرزويي جز پيشرفت و آزادي اين كشور نداشت. انعكاس 
اين حضور در رسانه هاي بين المللي بازتاب هاي وسيعي 
پيدا كرد و شبكه هاي مختلف با ارسال خبرهاي فوري ايران 
را داغدار سردار سليماني معرفي كردند؛ ظريف هم براي 
ترامپ نوشت: »آيا در عمر خود چنين دريايي از انسان ها را 
ديده ايد، هنوز تصور مي كنيد مي توانيد اراده اين ملت بزرگ 
و مردمش را بشكنيد؟آيا هنوز مي خواهيد به مشورت هاي 
دلقك هايي كه به شما درباره منطقه ما مشورت مي دهند 
گوش كنيد؟«ظريف در ادامه پرس��يد: » آيا هنوز تصور 
مي كنيد مي تواني��د اراده اين ملت ب��زرگ و مردمش را 
بشكنيد؟«وزير امور خارجه تاكيد كرد: » پايان حضور شوم 
امريكا در غرب آس��يا آغاز شده است.« پيكرهاي مقدس 
شهداي مقاومت كه به دانشگاه تهران رسيد انگار قيامتي 
برپا شد؛ همه نگاه ها به يك سو به يك نقطه خيره شدند؛ 
به تابوت هايي كه با پرچم ايران آذين ش��ده بودند؛ مردم 
داغديده به صف ايس��تادند تا نماز وداع با مرداني بخوانند 
كه هم در زمان حيات شان و هم در هنگامه شهادت شان 
تكانه اي عظيم در روح و روان ايراني جماعت ايجاد كردند.

    وداع چندميليوني تهران
 با سردار عشق و حماسه

مراس��م وداع تهراني ها با پيكر پاك سپهبد شهيد قاسم 
سليماني و شهيدان همراهش ابومهدي المهندس، وحيد 
زماني نيا، حسين پورجعفري، شهروز مظفري نيا و هادي 
طارمي ساعت 8 صبح ديروز آغاز شد. جمعيت ميليوني 
حاضر در مراسم نيز با اقتدا به رهبر انقالب بر پيكر شهدا 
نماز اقامه كردند. با حضور رهبر انقالب در دانشگاه تهران 
مردم ش��عارهايي چون »اي رهب��ر آزاده انتقام انتقام«، 
»ابوالفضل علمدار خامنه اي نگه دار«، »خوني كه در رگ 
ماست هديه به رهبر ماست« و... سر دادند. پس از اقامه 
نماز، حدود س��اعت ۹:45 پيكر ش��هدا بر دستان مردم، 
مسووالن و همرزمان اين شهدا از دانشگاه تهران خارج و 
مراسم تشييع ميليوني از دانشگاه تهران به سمت ميدان 
آزادي آغاز ش��د. پيكر سپهبد ش��هيد و يارانش حدود 

ساعت 16 به ميدان آزادي رسيد و ساعتي بعد تهران را 
براي هميشه ترك كرد. مردم تهران با شعارهاي »مرگ 
بر امريكا«، »مرگ بر اسراييل«، »اين همه لشكر آمده به 
عشق رهبر آمده«، »علمدار نيامد«، »اي لشكر صاحب 
زمان آماده ايم آماده ايم«، »نه س��ازش نه تسليم نبرد با 
امريكا«، »واي اگر خامنه اي حكم جهادم دهد«، »لبيك 
يا حسين«، »لبيك يا خامنه اي«، »ما ذوالفقار حيدريم 
فداييان رهبريم«، »منتظر حكم جهاد رهبريم«، »امريكا 
در چه فكريه ايران پر از بسيجيه« و... در مراسم تشييع و 

وداع با پيكر سردار شهيد سليماني شركت كردند.
با حضور سردار حسين سالمي فرمانده كل سپاه پاسداران 
در ميان جمعيت، مردم شعار »انتقام انتقام« و با حضور 
سردار اسماعيل قاآني فرمانده جديد نيروي قدس سپاه 
ش��عار »انتقام انتقام« و »مي كشم مي كشم آنكه برادرم 
كشت« سر دادند. همچنين پالكاردهايي با عكس هاي 
شهيد سليماني و نوشته هايي مثل »خون بهايت فتح قدس 
است«، »انتقام س��خت«، »بدرود فرمانده«، »يالثارات  
الحسين« و... در دستان مردم قرار داشت. عالوه بر پرچم 
جمهوري اس��المي ايران، پرچم هايي از گروه حزب اهلل 
لبنان، حشدالش��عبي، عصائب اهل الحق ع��راق و گروه 
مقاومت اسالمي بحرين و گروه هاي ديگر مقاومت منطقه 
در ميان مردم به اهتزاز درآمده بود. تعدادي از جوانان هم 
با پوشيدن كفن هايي كه روي آن نوشته شده بود »انتقام 
سخت«، حمايت خود را از پيام رهبر انقالب براي شهادت 
سردار سليماني اعالم كردند. در اين مراسم تصوير بزرگي 
از حاج قاسم سليماني نيز بر فراز برج آزادي تهران آويخته 
بود. استقبال و حضور گسترده و ميليوني مردم به گونه اي 
بود كه مسيرهاي منتهي به خيابان انقالب تقريبا بسته 
شده و حركت مردم به سختي انجام مي شد. خبرنگاران 
رس��انه هاي داخلي و خارج��ي در اين مراس��م حضور 
چشمگيري داشتند و رسانه هاي روسي اين مراسم را به 

صورت زنده پوشش دادند.

    مردي از تبار نور
اين مراس��م با مداحي حاج صادق آهنگران و سينه زني 
مردم و پس از آن با س��خنراني زينب س��ليماني دختر 
سردار شهيد سليماني كه پدر شهيدش را »بزرگ ترين 
مرد راهبردي در محاسبه قدرت و رفتار دشمن خواند« و 
تكبيرهاي جمعيت حاضر آغاز شد. همچنين اسماعيل 
هنيه رييس دفتر سياس��ي جنبش مقاومت اس��المي 
حماس ديگر سخنران اين مراسم بود كه »شهيد سليماني 
را شهيد قدس« ناميد. همچنين جمعي از سفراي مقيم 
تهران از جمله سفراي عراق، تركيه، افغانستان، فلسطين، 
عمان و آذربايجان در اين مراس��م حضور يافتند. مراسم 
تشييع پيكر شهداي مقاومت در حالي برگزار شد كه مردم 

عزادار تهران از س��اعت هاي ابتدايي بامداد روز گذشته 
در مسيرهاي تعيين ش��ده براي وداع با پيكر اين سردار 
سرافراز حاضر شده بودند. ايستگاه هاي صلواتي از ساعات 
اوليه بامداد با پخش گل و پوسترهاي حاوي تصاوير سردار 
سليماني با مردم براي حضور در مراسم تشييع سپهبد 
سليماني همراهي كردند. همچنين به كودكان و نوجوانان 
حاضر در اين مراس��م گل اهدا مي شد. پس از تشييع و 
تكريم پيكر سردار سپهبد شهيد قاسم سليماني توسط 
مردم تهران، پيكر اين سردار مقاومت جهت تدفين در روز 
سه شنبه به زادگاهش كرمان منتقل مي شود. همچنين 
بر اساس اعالم حشد الشعبي، پيكر ابومهدي المهندس 
پس انجام آزمايش DNA جهت تدفين در وادي السالم 

نجف به عراق منتقل خواهد شد.

    وداع با سردار عشق و حماسه
دختر س��پهبد شهيد قاسم س��ليماني اولين سخنراني 
بود كه در جمع ع��زاداران به صحب��ت پرداخت. زينب 
سليماني گفت: حاج قاسم بزرگ ترين مرد راهبردي در 
محاسبه قدرت و رفتار دشمن بود. در جنگ ها و نبردها 
عشق شهادت او را به نزديك ترين خط مبارزه با دشمن 
ترغيب مي كرد. زينب سليماني دختر سپهبد شهيد قاسم 
سليماني در مراسم ميليوني تشييع پيكر قاسم سليماني 
و ش��هداي مقاومت در دانشگاه تهران، گفت: حاج قاسم 
گفت فرزندان م��ان را در راه والي��ت تقديم مي كنيم تا 
خداي ناكرده شما احس��اس تنهايي نكنيد. پدرم بيش 
از 40 س��ال در كشتي عاشورا و با چراغ واليت در تالشي 
خستگي ناپذير با شوق شهادت در نبرد با دشمنان اسالم و 
انسانيت شجاعانه پيكار كرد. وي ادامه داد: او پدري دلسوز 
براي فرزندانش و تمام فرزندان شهدا بود. او مهربان ترين 
همس��ر و پدري مجاهد و بي باك و سربازي فداكار براي 
واليت بود و اطاعت از واليت را ش��رط ايمان مي دانست. 
حاج قاسم بزرگ ترين مرد راهبردي در محاسبه قدرت 
و رفتار دشمن بود. در جنگ ها و نبردها عشق شهادت او 

را به نزديك ترين خط مبارزه با دشمن ترغيب مي كرد.
دختر قاسم سليماني ادامه داد: ايمان او به خدا، دشمن 
را در ديد او به ناچيزي در مقابل قدرت خدا تبديل كرد. 
پدرم خواب راحت را از چشم تمام ستمگران، مستبدان 
و تكفيري ها ربوده بود. اسم حاج قاسم سليماني آشيانه 
صهيونيسم، تكفير و نظام سلطه را هم اينك مي لرزاند. 
امروز انديش��ه و جهاد پدرم جبهه مقاومت را به مكتبي 
نهادينه ش��ده و پيروز تبديل كرده است. جهانيان پيام 
جهاد و انديش��ه سليماني را فهميده و ذلت نظام سلطه، 

صهيونيسم و تكفير را مقابل آن جهان ديده اند.
وي ادامه داد: امريكا بايد بداند كه عاش��ورا منشأ قدرت 
مجاهدين و آزادي خواهان و موجب وحش��ت دشمنان 

اس��الم و انسانيت اس��ت. ش��اگردان مكتب خميني و 
خامنه اي در كالس درس جهاد و اخالص سليماني تربيت 
شده اند و تا زنده اند شاگردان ديگري را تربيت و موجب 
رعب و وحشت مضاعف سلطه گران و تكفيري ها خواهند 
بود. امريكا و صهيونيسم بدانند ش��هادت پدرم موجب 
بيداري بيشتر فطرت انسان ها در جبهه مقاومت شده و 
روزگار آنان را تيره و تار و خانه هاي عنكبوتي آنان را فرو 
خواهد ريخت. دختر شهيد قاسم سليماني خاطرنشان 
كرد: از ديروز جهانيان اس��تقبال گرم مردم عراق و ايران 
را در تشييع جنازه حاج قاسم و مجاهد بزرگ ابومهدي 
نظاره كردند و امروز در تهران و فردا در كرمان نيز خواهند 
ديد كه در اين حماسه حضور ملت عاشورايي ايران پيام 

خود را به كل دنيا خواهد رساند.
وي متذكر شد: به قول پدرم »آقاي ترامپ قمارباز« تصوير 
شيطاني تو در جدايي و تفرقه ميان دو ملت ايران و عراق 
با خطاي اس��تراتژيك، توخالي درآمد و به خاك و خون 
كشيدن دو مجاهد بزرگ موجب اختالط خون مجاهدان 
بزرگ ابومهدي و حاج قاس��م و عامل پيوند تاريخي دو 
ملت ايران و عراق شد و تنفر جاودانه آنان را عليه امريكا 
برانگيخت. دختر شهيد قاسم سليماني، با اشاره به مصوبه 
پارلمان عراق براي خروج امريكا از اين كشور، گفت: ديروز 
پارلمان عراق خروج امريكا از اين كشور را كليد زد. خانواده 
سربازان امريكايي در غرب آسيا كه شاهد ذلت امريكا در 
نبردهاي سوريه، افغانستان، لبنان، عراق، يمن و فلسطين 
هستند در انتظار مرگ فرزندان شان روزهاي شان را سپري 
خواهند كرد. وي خطاب به پس��ت ترين رييس جمهور 
امريكا، گفت: ترامپ ديوانه كه خود نماد جهل و بازيچه 
دست صهيونيست هس��تي خيال نكن با شهادت پدرم 
همه چيز تمام ش��د. رهبرم و پدرم، پدري داشت كه در 
كنارش بود، در كنارش ايس��تاد و ما هم همانند پدرم در 
كنارش خواهيم ماند. امروز سليماني هاي مقاومت پيام 
دادند. عموي عزيزم سيدحسن نصراهلل پيام خود را داد. 
اسماعيل هنيه، زياد النخاله، بشار اسد، ابوحسن عامري و 
عبدالملك حوثي كه هر كدام به تنهايي چون پدرم براي 
نابودي امثال تو كفايت مي كنند، پيام شان را خواهند داد.

دختر س��ردار شهيد قاسم س��ليماني تصريح كرد: دلم 
نمي آيد نگوي��م، پدرم يك همراه ديگري هم داش��ت و 
او آق��اي پورجعفري بود. ايش��ان بدون پ��درم آب و غذا 
نمي خ��ورد و بدون پدرم نمي خوابيد. ايش��ان نماد يك 
مجاهد صادق بود كه آخ��ر هم در ركاب پدرم به آرامش 
رسيد. وي متذكر شد: همه ستمگران عالم بدانند پدرم 
در قلب ملت ايران و امت مقاومت و آزادي خواهان جهان 
جاي دارد. با تجديد پيمان مجدد با رهبر عزيزمان قول 
مي دهم من و همه فرزندان پدرم با خاطرات و مهرباني هاي 
پدرم كه همواره زنده است و نزد خداوند روزي مي خورد، 

زندگي مي كنيم و بغض و كينه خود و فرزندان مان را با 
دستور واليت عليه ظالمان تا ابد حفظ خواهيم كرد.

    سالم به شهيد قدس
رييس دفتر سياس��ي جنبش مقاومت اسالمي حماس 
شهيد قاسم سليماني را ش��هيد قدس ناميد. به گزارش 
ايسنا، اسماعيل هنيه كه سخنران مراسم تشييع پيكر 
شهيد سردار قاسم سليماني در تهران بود اظهار كرد: اين 
فرمانده شهيد همه زندگي خود را در حمايت و پشتيباني 
از فلس��طين به س��ر برد و او در راس نيروي قدس سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي بود و من اين فرمانده بزرگ 
را شهيد قدس، شهيد قدس، شهيد قدس مي نامم. وي 
با بيان اينكه من از س��رزمين مبارك فلسطين مي آيم، 
افزود: من از سرزمين جهاد و مبارزه و از قدس نخستين 
قبله مسلمانان كه پيامبر از آن جا به آسمان رفت به ايران 
آمدم ت��ا به مقام معظم رهبري حض��رت امام خامنه اي 
)حفظه اهلل( دولت و مردم جمهوري اس��المي ايران و به 
خانواده شهيد و فرزندان و بستگان او و همه پرچمداران 
مقاومت عليه توطئه هاي صهيونيستي و امريكايي تسليت 
و تعزيت بگويم. هنيه ادامه داد: ما در اين جا حضور داريم تا 
احساس صادقانه و خالصانه خود را در قبال برادر عزيزي كه 
با فرماندهي خود براي فلسطين و مقاومت تالش زيادي 
كرد و باعث پيروزي وتوانمندي اين مقاومت شد نشان 
دهيم. وي با محكوم كردن اين اقدام تروريس��تي امريكا 
تاكيد كرد: اين جنايت وحشيانه اي كه امريكايي ها مرتكب 
شدند نشان دهنده روحيه جنايت كارانه و سبعانه اي است 
كه باعث اين همه جنايت ها و خونريزي ها در س��رزمين 
مبارك فلسطين شده است. رييس دفتر سياسي حماس 
همچنين عنوان كرد: اين جنايت سبعانه  شايسته آن است 
كه همه جهانيان آن را محكوم و مرتكبان آن را مجازات 
كنند. تاكيد مي كنم كه خط مقاومت بر سرزمين فلسطين 
در رويارويي با توطئه هاي رژيم صهيونيستي و هژموني 
امريكا در منطقه شكست نخواهد خورد و ترديد نخواهد 
كرد و تا زماني كه اش��غالگران را از سرزمين مقدس مان 
بيرون برانيم ادامه دارد. هنيه در ادامه اظهار كرد: اين پروژه 
مقاومت مشروع در س��رزمين فلسطين همچنان ادامه 
خواهد يافت و سست نمي شود و عقب نشيني نمي كند 
تازه اين ترورها بر توانمندي و اصرار ما خواهد افزود و اين 
راه را تا آزادي قدس و آزادي اراده انسان هاي آزاد منطقه 
ادامه خواهيم داد. وي در پايان گفت: مقاومتي كه در لبنان 
آن پيروزي ها را به دست آورد و در غزه پيروز شد در نبرد 
سرنوشت ساز آينده عليه صهيونيست ها نيز به ياري خدا 

پيروز خواهد شد.

    ترامپ مي خواهد تمدن ايراني را از بين ببرد
س��خنگوي دولت نيز با اش��اره به ض��رورت برخورد با 
تروريست ها گفت: ما قطعا بر موضع خود كه بايد پاسخ 
سختي به امريكا بدهيم، خواهيم ايستاد. علي ربيعي در 
مراسم تشييع پيكر سردار شهيد قاسم سليماني در پاسخ 
به اين سوال كه چرا ترامپ ايران را به زدن اماكن فرهنگي 
تهديد كرده اس��ت؟ اظهار كرد: با توجه به اينكه جريان 
افراطي تحليل غلطي از شرايط ايران ارايه كرده؛ مبني بر 
اينكه نوعي نارضايتي وجود دارد، فشار تحريم بر مردم اثر 
كرده و االن زماني است كه ايران در ضعف است و مي تواند 
عملياتي انجام دهد و بر اس��اس همين عمليات ايران را 
وادار كند كه تس��ليم شده و هيمنه خود را براي هميشه 
در منطقه از دست دهد؛ ترامپ دچار اشتباه محاسباتي 
شد. وي افزود: اين اشتباه بزرگ ترين اشتباه محاسباتي 
در تاريخ امريكا بود. راهپيمايي و تشييعي كه در عراق و 
ش��هرهاي مختلف ايران انجام شد ترامپ را متوجه كرد 
اين تفكر كه مردم منطقه در حال حاضر از سياست هاي 
اي��ران نارضايتي دارند و در داخل ايران احتماال وضعيت 
نظام پايين تر آمده، كامال تحليل اشتباهي است. ربيعي 
اظهار كرد: اولين ثمره خون شهيد سليماني و همراهانش 
انسجام مجدد و قدرت ملي بود كه موجب بهت همگان 
شده است و بعد از اين امريكا ناچار است بازدارندگي كند 
تا ما اقدامي متناس��ب انجام ندهيم و اين تهديد را كرده 
است و بدون توجه به هر قاعده بين المللي حتي مي خواهد 
تمدن ايراني را از بين ببرد. وي تاكيد كرد: ما قطعا بر موضع 
خود كه بايد پاسخ سخت بدهيم خواهيم ايستاد و ترامپ 
با توجه به جمعيتي كه در عراق و جاهاي ديگر مشاهده 
كرد نمي تواند استراتژي بازدارندگي را دنبال كند. وي در 
رابطه با اينكه چه عاملي باعث شد ترامپ مستقيما فرمانده 
پايان بخشي به داعش را به شهادت برساند، گفت: امريكا 
به دنبال حذف داعش نبود و داعش اهرم آنها بود، چون 
هم مي گويد با داعش مقابله مي كنيم و هم عليه كشورها 
از آن استفاده مي كنند؛ بنابراين وقتي ديدند ما داعش را 
عقب رانده ايم و نظم سياسي منطقه بر اساس سياست هاي 
ايران شكل مي گيرد، كليدي ترين عنصر سياسي ايران در 
گرفتن نظم منطقه را زدند. ربيعي خاطرنشان كرد: هدف 
امريكا از ترور شهيد سليماني ضربه زدن به استراتژي نظام 
در منطقه بود كه اين هدف نيز با شكست مواجه مي شود.
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هرگونه تعدي به خاك ايران با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد
معاون وزير امور خارجه گفت: هرگونه تعدي به خاك ايران با پاسخ قاطع و محكمي مواجه خواهد شد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، سيد عباس عراقچي معاون سياسي وزير امور خارجه ديروز در مسير حضور در تشييع پيكر سردار 
سليماني، در گفت وگويي گفت: تهديد مردم ايران يك موضوع تازه اي نيست ما در طول چهل سال گذشته در سايه 
تهديد ها و تحريم هاي امريكا زندگي كرده و اتفاقا به طور مدام رشد كرده ايم و هرروز قوي تر شده ايم، اين يك تجربه 
شكست خورده است كه ترامپ آن را تكرار مي كند. او تاكيد كرد: روساي جمهور قبلي امريكا نيز اين راه را امتحان 
كردند و در اينكه از طريق تهديد و تحريم و فشار ايران را وادار كنند كه به خواسته هاي شان تن دهد شكست خوردند. 
عراقچي افزود: ملت ايران ثابت كرده اس��ت كه به زبان و زور تهديد هرگز پاسخ نمي دهد. به زبان احترام و كرامت 
ممكن است، ولي به زبان زور و تهديد هيچ وقت پاسخ نخواهد داد. او ادامه داد: آقاي ترامپ نتيجه اين ماجراجويي كه انجام داد را در منطقه 
خواهد ديد. اين حركت با راي پارلمان عراق مبني بر خروج نيرو هاي امريكايي از عراق آغاز شده و تا خروج كامل امريكا از منطقه ادامه پيدا 
خواهد كرد. حتي بسياري از كارشناسان غربي هم گفته اند كه »اين اقدام نابخردانه شروِع پايان امريكا در منطقه است« كه ان شاءاهلل محقق 
خواهد شد. عراقچي در پاسخ به اين پرسش كه »آنچه از روحيه شهيد سليماني در حوزه ديپلماسي بايد درس بگيريم چيست« گفت: سردار 

سليماني هيچ وقت اسير جو سازي هاي كوتاه مدت و احساسات زودگذر نشد و هميشه يك نگاه بلندمدت داشت.

برلين: تالش مي كنيم تنش هاي اخير غرب آسيا را در شوراي امنيت مطرح كنيم
سخنگوي وزارت خارجه آلمان مي گويد اين كشور قصد دارد از دبيركل سازمان ملل بخواهد كه مساله تنش هاي اخير در 
منطقه غرب آسيا را در دستور كار شوراي امنيت قرار دهد. به گزارش فارس، سخنگوي وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه 
گفت اين كشور تالش مي كند تا مساله تنش هاي اخير در غرب آسيا را در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح كند. 
به نوشته خبرگزاري »رويترز«، ديروز سخنگوي وزارت خارجه آلمان كه در برلين در جمع گروهي از خبرنگاران صحبت 
مي كرد، گفت »هايكو ماس« وزير خارجه آلمان از »آنتونيو گوترش« دبيركل سازمان ملل متحد خواهد خواست تا مساله 
تنش ميان امريكا و ايران را در دستور كار شوراي امنيت قرار دهد. وي گفت: »ما با هر دو سو )ايران و امريكا( كانال هاي 
تماس داريم و مي خواهيم از ميزان تنش ها بكاهيم.« اظهارات سخنگوي دستگاه ديپلماسي آلمان در حالي مطرح مي شود 
كه برلين پيش از اين تلويحا از ترور سردار »قاسم سليماني« دفاع كرده و اين اقدام را پاسخي به »اقدامات تحريك آميز ايران« خوانده بود. در پي اين 
اظهارات، كاردار آلمان در تهران به وزارت امور خارجه ايران احضار شد. سخنگوي وزارت خارجه آلمان در بخش ديگري از صحبت هايش گفت برلين 
همچنان به تالش براي حفظ توافق هسته اي با ايران ادامه مي دهد. وي در مورد بيانيه روز گذشته ايران مبني بر اينكه تهران تمام محدوديت هاي 
عملياتي برجام را كنار مي گذارد، گفت: »اين يك تخطي ديگر از برجام است، اما مي خواهم تاكيد كنم كه اين، به صورت خودكار به برجام پايان 

نمي دهد.« او افزود: »هدف ما همچنان حفظ اين توافق است. ما در حال گفت وگو در اين مورد هستيم.«

چهره ها

در روز رستاخيز تهران و وداع تاريخي مردم مومن و قدرشناس آن با سردار بزرگ و پر افتخار اسالم سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در دانشگاه تهران حضور يافتند و بر پيكر مطهر اين شهيد عالي مقام، مجاهد بزرگ ابومهدي المهندس و ديگر 
شهداي جنايت اخير رژيم تروريست امريكا، نماز اقامه كردند. در اين مراسم كه با حضور چند ميليوني مردم و همچنين روساي قواي سه گانه، مسووالن 
لشكري و كشوري، همرزمان شهيد و جمعي از عناصر مهم جبهه مقاومت از جمله اسماعيل هنيه رييس دفتر سياسي حماس، زياد النخاله دبيركل 
جنبش جهاد اسالمي فلسطين و شيخ نعيم قاسم جانشين دبيركل حزب اهلل لبنان در فضايي آكنده از حسرت آسماني شدن حاج قاسم سليماني 
برگزار شد، رهبر انقالب اسالمي در نماز، خداوند را براي بزرگ داشتن مجاهدان راه خود به واسطه فوز و توفيق عظيم شهادت، حمد و سپاس گفتند و 
علّو درجات آن شهداي عالي مقام را مسألت كردند. پس از اقامه نماز، تشييع با شكوه پيكر مطهر شهيد سليماني و ديگر شهيدان مقاومت از دانشگاه 

تهران به سمت ميدان آزادي آغاز شد و مردم انقالبي تهران، نگين درخشان و بي بديل مقاومت و ياران مجاهدش را تشييع كردند.

رهبر انقالب بر پيكر شهيدسليماني و ياران مجاهد او نماز اقامه كردند
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اكونوميست از تاثير شهادت سردار قاسم سليماني بر ايران و منطقه گزارش داد 

پايان امريكا در خاورميانه
نشريه اكونوميست در تازه ترين گزارش خود، 
به اين موضوع اش�اره كرده است كه يك مدل 
رايج برداش�ت درباره تاثير ش�هادت سردار 
سليماني بر ايران و منطقه اين است كه با توجه 
به واكنش شديد توده هاي مردمي در ايران و 
عراق به ماجراي اين كشتار و حضور دسته هاي 
عظيم ع�زاداري، امريكا يك پيغ�ام واضح از 
حضور م�ردم در خيابان ها گرفته اس�ت و آن 
اين است كه زمان خروج امريكا از خاورميانه 

فرا رسيده است.
به گزارش »تعادل«، نش�ريه اكونوميست در 
تازه ترين س�رمقاله خود، به موضوع شهادت 
سردار سليماني توسط دولت متخاصم امريكا 
پرداخت�ه و آورده اس�ت: از ف�رودگاه بغداد، 
جايي ك�ه حمله هواي�ي امريكايي ه�ا او را به 
شهادت رس�اندند تا زادگاه وي يعني كرمان، 
صدها هزار نفر از مردم در خيابان راهپيمايي 
و براي ژنرال سردار سليماني عزاداري كردند. 
عزاداران از شهرهايي مانند تهران و همچنين 
شهرهاي مقدس ش�يعيان مانند نجف و كربال 
هم حاضر بودند. در اين مراس�م افراد صاحب 
منصب هر دو كشور هم به جمعيت پيوستند. 
جمعيت�ي كه ب�راي فرمان�ده واال مق�ام خود 
س�وگواري مي كردند. اما همز مان با برگزاري 
اين مراس�م تشييع از ش�هري به شهر ديگر، 
دولت هاي هر دو كشور نيز درباره حمله امريكا 

واكنش  نشان مي دهند. 

    اولين گام  در عراق
اكونوميس��ت در ادامه به ماج��راي پارلمان عراق و 
مصوبه اخير آن پرداخته و آورده اس��ت: اولين اقدام 
در عراق صورت گرفت. در پارلمان كش��ور عراق كه 
تصميم گرفتند ب��ا تصويب قطعنامه اي س��ربازان 
خراجي را ب��ه ترك عراق مجبور كنن��د. هدف اين 
مصوبه اخراج 5000 سرباز امريكايي در عراق دارد. 
هرچند كه مشخص نيس��ت امريكا واقعا به اجراي 
اين مصوبه تن بدهد يا خير. گفتني است در جلسه 
پارلمان عراق كه به مصوبه اخراج سربازان امريكايي 
منتهي ش��د، نمايندگان كرد و سني عراقي حضور 
نداشتند به اين دليل كه آنها همچنان از امريكايي ها 
مي خواهند كه در عراق باق��ي بمانند و به ارتش آن 
كشور آموزش دهند. از طرفي آنگونه كه دولت امريكا 
مي گويد از سال 2014 تاكنون معادل شش ميليارد 

دالر براي كمك نظامي به عراق هزينه كرده اس��ت. 
همين امر به تنهايي مي توانس��ت دليلي باش��د كه 
دولت عراق ماليم ت��ر با ماجراي خروج امريكا روبرو 

شود. )كه البته نشد.( 
البته ذكر اين نكته ضروري است كه مصوبه پارلمان 
عراق ب��راي خروج نيروهاي خارجي از كش��ور غير 
الزام آور است. بيشتر بر اين تاكيد شده است كه بايد 
تالش كرد كه حضور نيروهاي خارجي در خاك عراق 
خاتمه يابد و اس��تفاده آنها از خاك، حريم هوايي و 

درياهاي اين كشور ممنوع شود. 

   گام بعدي در ايران
اين نش��ريه اقتصادي در ادامه گزارش خود به خروج 
اي��ران از برجام پرداخت��ه و آورده اس��ت: اكنون اما 
ايران گامي بزرگ تر برداشته كه كشورهاي خارجي 
مي گوين��د كه از آن نگران ش��ده اند. در پنجم ژانويه 
2020 دولت اي��ران اعالم كرده كه ديگ��ر به توافق 
موسوم به برجام پايبند نيست و به هيچ وجه ديگر به 
قراردادي كه س��ال 2015 ايران و 6 قدرت جهاني با 
يكديگر امضا كردند عمل نخواهد كرد. قراردادي كه 
به موجب آن قرار بود تحريم هاي اقتصادي ايران در 
ازاي محدود كردن برنامه هسته اي اين كشور لغو شود. 
دولت ايران در تازه ترين اظهارات خود گفته است كه 
مي خواهد غني سازي اورانيوم را بدون محدوديت و بر 
اساس نيازهاي فني خود ادامه دهد. براي كشورهاي 
خارج��ي اين نگران��ي وجود دارد كه اي��ران بخواهد 
از غني س��ازي اورانيوم با خلوص باال براي س��اختن 
بمب استفاده كند. پس از خروج امريكا از اين توافق 
هسته اي در سال 2019، ايران نيز به تدريج و مرحله 
ب��ه مرحله از تعهدات خود عقب نشس��ت تا روزهاي 
گذشته كه با تازه ترين بيانيه خود زمينه را براي نقض 
توافق نام��ه فراهم كرد. با اين حال هنوز ايران تا بمب 

فاصله دارد. 
در تابستان سال گذش��ته، در پاسخ به اعمال مجدد 
تحريم ها توسط امريكا، ايران محدوديت هاي مربوط 
به كميت و خلوص غني س��ازي اورانيوم را كه طبق 
برجام به آن متعهد ش��ده بود، نقض كرد. با اين حال 
اي��ران اكنون مي گوي��د كه مي خواهد اساس��ا تمام 

محدوديت هاي غني سازي را بردارد.

      تحليل اكونوميست از بازگشت پذيري برجام
اكونوميس��ت در ادامه گزارش تحليل��ي خود درباره 
خروج از برجام با آوردن نقل قولي از وندي ش��رمن، 

معاون سياسي وزارت امور خارجه دولت اوباما پرداخته 
و آورده است: يكي از مقامات سابق وزارت امور خارجه 
امريكا- كسي كه به نوشتن توافقنامه برجام كمك كرد 
مي گويد اقدام ايران براي خروج از برجام برگشت پذير 
است. سپس نيز نقل قولي از وزير خارجه ايران آورده 
شده و آمده است: در ضمن اخيرا محمد جواد ظريف، 
وزير امور خارجه ايران گفته اس��ت ك��ه اگر امريكا 
دوباره ب��ه برجام بپيوندد و از آن حمايت كند، ايران 
هم مس��يري كه در پيش گرفته را معكوس خواهد 
كرد. ظريف همچنين گفته است كه ايران همكاري 
خود را با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه خواهد 
داد كه براس��اس اين توافقنامه تم��ام فعاليت هاي 
هس��ته اي در داخل ايران به ميزان بيش��تري از هر 

كشور ديگر رصد مي شود.
اكونوميست سپس تحليل كرده است كه ايران شايد 
غني سازي را سرعت نبخشد ولي اگر روابط با امريكا 
وخيم تر ش��ود احتم��اال گام هاي ديگ��ري بردارد و 
دخيره سازي اورانيوم را به سطح نزديكي تا تسليحات 

هسته اي برساند. گزينه هاي چنين اقدامي از سوي 
ايران مي تواند اخراج بازرسان و خروج از پيمان منع 
گسترش سالح هسته اي باشد.  سپس اين نشريه نقل 
قولي از مارك فيتزپاتريك از انس��تيتوي بين المللي 
مطالعات اس��تراتژيك آورده و گفته است كه هنوز 

فضاي بسياري براي مذاكره باز است. 

     تاثير شهادت سردار سليماني در ايران و منطقه 
تحليل اين نش��ريه اقتصاد سياس��ي اين اس��ت كه 
علي رغم وجود برخي اعتراضات اقتصادي در ايران 
از س��وي مردم، با اين حال كش��تن چهره مشهور و 
محبوب نظامي ايرانيان ب��ه وحدت بين آنان منجر 

شده است. 
اين اقدام امريكا منجر به آن شد كه بسياري از ايرانيان 
اعم از فارس، عرب، تندرو، اصالح طلب، ناسيوناليست 
و... با يكديگر براي عزاداري به خيابان بيايند. حتي در 
ش��هري مانند اهواز كه در آن برخي دودستگي ها به 
شكل تاريخي وجود دارد، هزاران نفر با احترام به پيكر 

سردار از دس��ت رفته به عزاداري پرداختند و صداي 
فريادشان در پل كارون طنين انداخت. به قولي اين 

پايان امريكا در خاورميانه است. 

    ايرانيان سردار را چگونه مي شناسند؟
اكونوميس��ت با استفاده از بررس��ي هاي خود درباره 
جايگاه سردار سليماني در اذهان عمومي چنين آورده 
است: شهيد قاسم س��ليماني به طور رسمي فرمانده 
سپاه قدس بود و گفته مي شود كه مشاور مورد اعتماد 
رهبري ايران نيز بوده اس��ت.  در محافل روشنفكري 
كشور نيز از ژنرال به نيكي ياد مي شود. كسي كه نفوذ 
ايران در منطقه را گس��ترش داده است و كشور را در 
برابر تهديدات بيروني از جمله تهديد از سوي داعش 
حفظ كرده اس��ت. در نتيجه ايرانيان بسياري وي را 
ستايش مي كنند و به اين مي انديشند كه بدون وجود 
وي كش��ور آسيب پذيرتر خواهد بود. از طرف ديگر با 
توجه به خاستگاه  وي از محلي غيرمتمول، او همواره 

الهام بخش ايرانيان فرودست نيز بوده است.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي
مردم، قدرت و منافع )145(

موديان به موقع ماليات بدهند تا دولت نيازمند منابع نفتي نباشد

اشتغال مولد و پايدار با راه اندازي بنگاه هاي كارآفريني

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

     فصل نهم 
     احياي يك اقتصاد پويا همراه با شغل

و فرصت براي همگان 
     احياي عدالت در طول نسل ها

بع��دي از عدالت وج��ود دارد كه سياس��تمداران غالبا به 
تملق گويي از آن مي پردازند اما توجه كمي به آن مي كنند 
و آن هم به زيستن نس��ل هاي آينده است. اليحه مالياتي 
2017 كس��ري بزرگي در بودجه دول��ت به وجود خواهد 
آورد و بنابراين بدهي دولت را باالتر خواهد برد. طنز ماجرا 
اين است كه جمهوري خواهان در كنگره عليه بدهي هاي 
مازاد و بيش از حد بحث مي كردند كه بار زيادي بر نسل هاي 
آينده خواهد گذاشت تا اينكه آنها فرصتي به دست آوردند 
تا شركت ها و ميلياردرها را ثروتمندتر سازند. در اينجا سه 
جنبه از عدالت بين نسلي وجود دارد كه كوتاه است و اينكه 

براي تصحيح يك دستورالعمل پيشرفته اي را نياز دارد.
اول، آنچه كه نسل هاي آينده بار زيادي را تحمل مي كنند، 
فقدان سرمايه گذاري است چه در بخش عمومي و چه در 
بخش خصوصي. بهترين برآوردها نشان مي دهند كه بازار 
سهام امريكا همراه با رشد درآمدها گام برنمي دارد. اگر ما 
نسل هاي جوان خودمان را آموزش كافي ندهيم، آنها قادر 
نخواهند بود تا از توانايي هاي بالقوه خود بهره برداري كنند. 
و اگر ما در زيرساخت ها و فناوري سرمايه گذاري نكنيم، 
جهاني كه آنها به ميراث مي برند با انواع استانداردهاي زندگي 

كه ما داريم همخوان نخواهد بود. دوم، كره خاكي ما قابل 
جايگزين نخواهد بود. اگر چيزها به خوبي كار نكنند، جاي 
ديگري نخواهد بود كه ما بتوانيم برويم. با اين حال ما دنياي 
خودمان را داريم آلوده مي سازيم كه خطرناكترين آن تغيير 
اقليمي است. هر سال، در مسيري كه اكنون قابل پيش بيني 
است، آسيب ها بيشتر مي شوند. حتي راهي كه دولت نسبت 
به محيط زيست فكر مي كند و با تصميم گيري ها پيش 
مي رود نسبت به كودكانمان ناعادالنه است. فصل 7 را به 
ياد بياوريد كه در آن گفته بوديم هر زمان كه دولت مقرراتي 
را بررس��ي مي كند بايد يك تحليل هزينه – فايده داشته 
باشد. بخشي از تحليل هزينه-  فايده مستلزم مقايسه است، 
اين طور بگوييم، هزينه يك مقررات امروزه محيط زيست با 
فايده اي كه نه امروز بلكه در آينده مي گيرند مقايسه شود. 
اگر ما براي مثال توليد نيروگاه هاي برق را كه با زغال سنگ 
مي سوزد محدود سازيم شايد هزينه امروز باال برود اما براي 
سال هاي آينده فايده آن در بهداشت بهتر و كاهش تغييرات 
اقليمي خواهد بود. كليد موض��وع در اجراي تحليل هاي 
هزينه - فايده است، اينكه: چگونه ما يك دالر از منافع آينده 
را با يك دالري كه امروزه هزينه مي كنيم مقايسه كنيم؟ 
تحت روش دولت ترامپ يك دالر )»واقعي«( در 50 سال، 
يعني زماني كه كودكان ما به كمال بلوغ خود مي رس��ند 
فقط 3 س��نت ارزش دارد. در اصل اين به راحتي آينده را 
فريب مي دهد. مگر آنكه فايده مقررات محيط زيست براي 
كودكان ما بيش از 30 برابر بزرگ تر از هزينه امروزي باشد 
اما نگاه دولت اين است كه اين روش را نبايد درپيش گرفت. 

با اين حساب كه در حق كودكان ما كوتاهي مي شود، هيچ 
تعجبي ندارد كه در انجام چيزهايي كه مربوط به تغييرات 

اقليمي است، نفعي وجود نداشته باشد.
سوم، به داليل گوناگوني، بخش هاي بزرگي از افراد جوان 
فرصتي ندارند، ك��ه بگويند  اي كاش از اين زمان ش��روع 
مي كردم. ميليون ها نفر با بدهي هاي دانش��جويي مواجه 
هستند كه توانايي شان را براي انتخاب آزادانه يك شغل با 
سد روبرو مي كند -  آنها هميشه به فكر بازپرداخت بدهي ها 
هستند- يا حتي يك زندگي خانوادگي را شروع كنند يا يك 
خانه متعلق به خودشان داشته باشند. در همين حال، قيمت 
مسكن نس��بت به درآمد به خاطر پول هاي بادآوره، طرح 
ضعيف مالياتي و مقررات زدايي مالي، سر به فلك كشيده 
است. نسل ما منفعت سرمايه را گرفته است. نسل بعدي 
مجبور است روشن كند كه چطور به يك مسكن دست يابد. 
همين امر، به زيستي را در طول نسل ها تقسيم مي كند يكي 
از مصايب سخت است. اوليايي كه در يك مدت كوتاهي به 
يك ملك دست يافته اند شايد اين ثروت را با كودكانشان 
شريك ش��وند كه آنها هم به نوبه خود آن را با كودكانشان 
شريك خواهند شد. اما اوليايي كه از خودشان خانه ندارند 
چيزي را ندارند كه به كودكانشان و نوه هايشان منتقل كنند 
و آنها هم براي اسالفشان چيزي جز تقال باقي نمي گذارند. 
نابرابري در اين نسل باعث مي شود كه در نسل بعدي چند 
برابر شود. تغيير در سياست مالياتي كه بعدا در اين فصل 
آن را ش��رح خواهيم داد و برنامه هاي وام هاي رهني و وام 

دانشجويي مي تواند يك برون رفت را فراهم سازد. 

وزير اقتصاد و دارايي گفت: موديان مالياتي نيز در اين شرايط 
س��خت تحريمي و اقتصادي ماليات هاي خود را به موقع 
پرداخت كنند تا دولت در اداره كشور كمتر نيازمند به منابع 
نفتي باشد. دژپسند در ادامه اظهاركرد: تجارت خارجي ايران 
به رغم تمامي تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي در طول 
14 ماه گذشته كم و بيش مشابه سال قبل اتفاق افتاد و در 
ضمن تراز بازرگاني كشور هم مثبت بوده است. وي ادامه داد: 
نرخ تورم ماهانه به 7,1 درصد رسيده بود كه بر اساس آخرين 

آمار مركز آمار ايران اين عدد هم اكنون روي خط 3.2 درصد 
قرار دارد. دژپسند اظهاركرد: هم اكنون 50 درصد ظرفيت 
صنايع كش��ور در حال استفاده و بقيه خالي است حال اگر 
اي��ن ظرفيت ارتقاء پيدا كند همگان ش��اهد رونق توليد و 
اشتغال افزايي بيشتر در جامعه خواهند بود. وي گفت: عامل 
دوم اينكه بازارهاي صادراتي در كشورهاي همسايه توسعه 
پيدا كند و اين بازارها هم به كاالها و محصوالت ايراني به شدت 
نياز مند هستند. او افزود: ميزان صادرات غير نفتي ايران به 

رغم تمامي فشارها و محدوديت ها در 9 ماهه سال جاري 32 
ميليارد دالر بوده كه عدد قابل توجهي است.وي بيان كرد: 
نكته سوم اينكه بايد بتوان در بخش حكمراني برهزينه هاي 
دستگاه هاي اجرايي دولتي با رويكرد انضباط مالي كاهش داد 
تا نياز به استفاده از منابع نفتي به حداقل ممكن برسد. دژپسند 
در ادامه يادآورشد: موديان مالياتي نيز در اين شرايط سخت 
تحريمي و اقتصادي ماليات هاي خود را به موقع پرداخت 
كنند تا دولت در اداره كشور كمتر نيازمند به منابع نفتي باشد.

مديركل توس��عه كارآفريني و بهره وري نيروي كار وزارت 
كار با اش��اره به نقش كليدي كارآفريني و كسب وكارهاي 
فناورانه نوپا در رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال مولد و پايدار را 
از جمله مزاياي راه اندازي بنگاه هاي كارآفريني عنوان كرد. 
رحيم س��رهنگي در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اهميت 
كارآفريني در توسعه و رشد اقتصادي كشورها، اظهار كرد: 
بسياري از كشورهاي در حال توسعه با استفاده از حداكثر 
امكانات و بهره برداري از ظرفيت كشور خود، آحاد جامعه 
را به سمت وسوي فعاليت هاي كارآفرينانه هدايت كرده اند. 

انقالب كارآفريني در حال حاضر از انقالب صنعتي اهميت 
بيشتري دارد و صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني 
معتقدند بايد انقالب كارآفريني در كشور شكل بگيرد. وي 
به مزاياي راه اندازي ش��ركت هاي كارآفرين اش��اره كرد و 
گفت: يكي از محاسن و مزيت هاي راه اندازي شركت هاي 
كارآفرينان ايجاد اشتغال مولد است و به طور متوسط با به كار 
گرفتن يك نفر براي حداقل سه ديگر به شكل غير مستقيم 
ايجاد شغل مي شود. وي افزود: ايجاد اشتغال مولد نيازمند 
شناسايي، خلق فرصت هاي ش��غلي و استفاده از ظرفيت 

اشتغال موجود است و از مهم ترين داليل توجه به كارآفريني 
به شمار مي رود. سرهنگي با اشاره به نقش كليدي كارآفريني 
و كس��ب وكارهاي فناورانه نوپا در رشد و توسعه اقتصادي 
كشورها اظهار كرد: كارآفرينان نقش موثري در پيشرفت 
جوامع داشته اند و در راس كسب و كارها قرار گرفته و نقش 
موثري در پيشرفت جوامع داشته اند. بسياري از كارآفرينان 
پيشگام موفقيت هاي تجاري هستند و به لحاظ رهبري، 
مديريت، خالقيت، نوآوري، بهره وري و اشتغالزايي، نقش 

اثرگذاري در رشد اقتصادي دارند.
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سهام شركت هپكو
در مرحله عرضه قرار دارد

وزارت امور اقتصادي و دارايي در اطالعيه اي اعالم 
كرد كه سهام شركت هپكو، در مرحله عرضه قرار 
دارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي، در پي اخبار 
برخي از رس��انه ها به نقل از وزير اقتصاد مبني بر 
اينكه »دولت هفته گذشته سهام هپكو را واگذار 
كرد« توضيح داده اس��ت: واگذاري س��هام اين 
شركت در دستور كار قرار دارد و در اين خصوص 
نيز سهام شركت هپكو براي عرضه از طريق بازار 
فرابورس آگهي شده است. در اين گزارش تاكيد 
شده اس��ت كه سهام ش��ركت هپكو، در مرحله 
عرضه قرار داش��ته كه اخبار آن، به اطالع عموم 

خواهد رسيد.

10هزار ميليارد تومان حواله 
مدت دار تحويل نفت صادراتي

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 
1399 كل كشور مي گويد 10 هزار ميليارد تومان 
حواله م��دت دار تحويل نفت صادراتي به منظور 
اس��تفاده از ظرفيت تهاتر در ص��ادرات نفت، به 
متقاضيان واگذار مي شود. هادي قوامي سخنگوي 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 1399 كل 
كشور در گفت وگو با خانه ملت در تشريح نشست 
كميس��يون متبوعش گفت: كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه س��ال 99 پس از بررس��ي بخش 
درآمدي اليحه بودجه س��ال آينده وارد بخش 
هزينه اي شد. نماينده مردم اسفراين در مجلس 
شوراي اس��المي افزود: پس از بررسي و تصويب 
بخش درآم��دي, با موافق��ت نمايندگان بندي 
به تبصره يك اليحه بودجه س��ال99 الحاق شد 
كه براس��اس آن به منظور اس��تفاده از ظرفيت 
تهاتر در صادرات نفت، حفظ و ارتقاي ماموريت 
صندوق توسعه ملي در اعطاي تسهيالت به بخش 
خصوصي و حفظ سطح سرمايه گذاري مولد در 
كشور دولت مكلف اس��ت مازاد بر سقف در نظر 
گرفته شده در تبصره يك و پس از اخذ تضامين 
معتبر تا س��قف 100 هزار ميلي��ارد ريال حواله 
مدت دار تحويل نف��ت صادراتي با قيمت بورس 
انرژي را به متقاضيان معرفي شده توسط صندوق 
توسعه ملي در قالب تسهيالت ارزي )متناسب با 
سهم صندوق( و ريالي )متناسب با سهم دولت( 
واگذار كند. دس��تورالعمل اين بند ش��امل نرخ 
سود، مدت زمان تسهيالت و شرايط متقاضيان 
با رعايت قوانين و مقررات صندوق توسعه ملي، 
توسط س��ازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هاي 
نفت و صنعت، معدن و تج��ارت واتاق بازرگاني 
صنايع و معادن تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد 

خواهد رسيد.

پاورقي اقتصادي



اخبار

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

افزايش نرخ اونس جهاني طال به 1579 دالر 
گروه بانك و بيمه|

روز دوش��نبه 16 دي ماه 98 در بازارهاي جهاني نرخ 
اونس طال تحت تاثير تحوالت خاورميانه، با جهشي 
26 دالري نسبت به روز يكشنبه به 1579 دالر رسيد 
و كارشناس��ان معتقدند كه احتمال رشد قيمت طال 
در س��ال 2020 و متاثر از تحوالت اخير وجود دارد. 
همچنين برخي فعاالن بازار معتقدند كه تحت تاثير 
رش��د قيمت نفت و كاهش قيمت س��هام در برخي 
بازارهاي جهاني، بار ديگر جذابيت طال افزايش يافته و 
به عنوان يك دارايي سنتي و با ريسك كمتر، با افزايش 

تقاضا و قيمت مواجه شده است.
ب��ه گزارش »تعادل«، در بازار ارز نيز نرخ دالر در بازار 
آزاد و معامالت نقدي به قيمت 13950 تومان معامله 
ش��د و همچنان در كانال 13 هزار توم��ان قرار دارد. 
س��امانه س��نا نيز نرخ ميانگين ارز براي روز يكشنبه 
15 دي 98 را براي دالر 13 هزار و 305 تومان، يورو 
14 هزار و 918 تومان، پوند انگليس 17 هزار و 303 
تومان، درهم امارات 3 هزار و 693 تومان، لير تركيه 2 
هزار و 338 تومان و يوآن چين نيز 2 هزار اعالم كرد.

روز دوش��نبه با اعالم اونس ط��الي جهاني به قيمت 
1579 دالر و دالر آزاد به قيمت 13 هزار و 950 تومان 
در بازار آزاد، طال و سكه با افزايش قيمت مواجه شدند. 
بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 
2 ميليون و 208 هزار توم��ان، هر گرم طال 18 عيار 
509 هزار و 800 تومان، سكه طرح جديد 5 ميليون 
و 205 هزار تومان، طرح قديم 5 ميليون و 100 هزار 
تومان، نيم س��كه 2 ميليون و 550 هزار تومان، ربع 
سكه يك ميليون و 560 هزار تومان و سكه گرمي نيز 

940 هزار تومان معامله شد.

   جدال دالر وسكه با مرزهاي رواني
همچنين، دالر و سكه رفتار افزايشي داشتند؛ در اين 
ميان، دالر نتوانست از مرز 14 هزار توماني عبور كند، 
ولي سكه موفق شد به باالي مرز 5 ميليون توماني برود 
و از قيمت 5 ميليون و 200 هزار تومان عبور كند. به 
گفته فعاالن، از همان آغاز روز يكش��نبه بازار به كام 
افزايشي ها بود، به طوري كه دالر حدودا در محدوده 
13 هزار و 700 توماني آغاز به كار كرد كه 150 تومان 
باالتر از روز شنبه بود و سكه تمام بهار آزادي با قيمت 
4 ميليون و 850 ه��زار تومان در ابت��داي روز مورد 
معامل��ه قرار گرفت كه 30 هزار تومان بيش��تر از روز 

ابتدايي هفته بود.
با ادامه روند افزايش��ي، س��كه تا عصر روز يكشنبه با 
قيمت 5 ميلي��ون و 20 هزار تومان مورد معامله قرار 
گرفته اس��ت و دالر نيز در همين مقطع زماني روي 
عدد 13 هزار و 950 تومان قرار داشت كه 400 تومان 
بيش��تر از روز ش��نبه بود. قيمت دالر در همين ماه 
گذشته در مقطعي حتي تا باالي كانال 14 هزار توماني 
رشد كرده بود و به سرعت از آن عقب نشست، ولي در 
مورد بازار سكه مدت ها بود كه اين فلز گران بها باالي 
مرز 5 ميليون توماني را به خود نديده بود. آمارها نشان 
مي دهد كه آخرين بار فلز گران بهاي داخلي در بازار 
سبزه ميدان در اواخر ارديبهشت ماه با ارقام باالتري 

مورد معامله قرار گرفته بود.
افزايش قيمت دالر و سكه در شرايطي صورت گرفت 
كه انتظارات چندگانه اي در بازار وجود داشت؛ برخي 
از معامله گران باور داشتند به واسطه افزايش احتمال 
تنش ه��ا در خاورميانه طبيعي اس��ت كه خريدهاي 
احتياطي در بازار افزايش پيدا كند؛ در مقابل دس��ته 
ديگري باور داشتند نوسان گيران به دنبال آن هستند 
كه با جوس��ازي پيرامون اخبار در بازار ايجاد هيجان 
و كسب س��ود كنند. ولي بازارساز تصميم گرفته كه 
با فروش ارز در قيمت هاي باال، س��فته بازان را دچار 

ضرر كند.
در واقع دس��ته دوم معتق��د بودند بازارس��از به يك 
عقب نشيني استراتژيك دست زده است تا از طريق آن 
بتواند از يك سو با هزينه كمتري نوسانات را مديريت 

كند و از سوي ديگر نوسان گيران را دچار ضرري كند 
كه بازگشت فعاليت آنها را به بازار دشوار كند. به گفته 
اين دسته، بازارساز در آذرماه نيز يك ماه اين تاكتيك 
را در پيش گرفت و توانست با فروش از قيمت هاي باال، 
پس از آن بازار را در يك دوره آرامش قرار دهد. بازارساز 
روز شنبه با باال بردن قيمت در صرافي هاي بانكي به 
مقابله با نوسان گيران رفت ولي در روز يكشنبه قيمت 
بر تابلوي اين صرافي ها تكان نخورد تا برخي از تغيير 

استراتژي بازارساز سخن بگويند.
در مقابل، دس��ته اول باور داش��تند با توجه به سطح 
تنش ها مقداري تعديل قيمت��ي در بازارهاي دارايي 
طبيعي اس��ت؛ حتي عده اي از آنها عنوان مي كردند 
انتظار داشتند قيمت رشد بيشتري را تجربه كند، ولي 
بازارساز توانست در برابر شوك قيمتي مقاومت كند. 
به گفته اين دسته، بازارهاي جهاني نيز از وقايع اخير 
نگران ش��دند در نتيجه واكنش بازار داخلي نيز براي 

اين دسته دور از انتظار نبود.
در اي��ن ميان، عده اي نيز باور دارند با كاهش س��طح 
ناآرامي هاي خبري، فضاي بازار ارز و سكه طبيعي تر 
خواهد ش��د و قيمت ها در وهله اول به سمت سطوح 
پيش��ين حركت خواهند كرد. در مقاب��ل، عده اي از 
فعاالن، معتقدند همه چيز بس��تگي به جهت گيري 
انتظارات خواهد داشت و در شرايط فعلي هر خبري 

مي تواند به تغيير ديدگاه ها كمك كند.
با اين حال، در روزهاي اخير فضاي بازار س��كه كمي 
ملتهب تر از بازار ارز است، به طوري كه اين فلز گران بها 
يك ركورد ح��دودا هفت ماهه را به ثبت رس��اند. به 
گفته برخي فعاالن، در بازار سكه از يك طرف امكان 
عرضه مستقيم توسط بازارساز وجود ندارد و از سوي 
ديگر، افزايش قيمت طالي جهاني ديگر عاملي است 
كه قيمت فلز گران بهاي داخلي را تحريك مي كند. 
عده اي باور دارند قيمت طالي جهاني ممكن است در 
روزهاي آتي به باالي هزار و 560 دالر نيز برود كه اين 
پيش بيني تحقق يافته است. در اين ميان، عده اي نيز 
مي گويند افراد عادي براي خريد سكه تمايل بيشتري 
دارند، چرا كه معتقدند حساسيت كمتري نسبت به 

معامالت بورس دارد.

  دالر به قعر ۳ ماهه فرستاده شد
ش��اخص دالر در نخستين روز از معامالت هفتگي با 
افزايش تمايل س��رمايه گذاران به خريد ارزهاي امن 
نسبت به روز قبل خود در سطح پايين تري بسته شد. 
فضاي معامالت ارز كماكان تحت تاثير ريسك هاي 

ژئوپليتيك باقي مانده است.
ب��ه دنبال تحوالت اخير در عراق و تش��ديد تنش ها، 
بسياري از كش��ورها خواهان خويشتنداري طرفين 
و كاهش تنش ها ش��ده اند. پس از راي پارلمان عراق 
ب��ه اخراج نيروه��اي نظام��ي امريكا از اين كش��ور، 
امريكا تهديد به وضع تحريم هاي بي سابقه عليه اين 
كشور كرده است كه اين موضع بالفاصله با مخالفت 
برخي متحدان واشنگتن از جمله آلمان مواجه شد. 
همچنين برخي از گروه هاي عراقي از دولت اين كشور 

خواسته اند سفارت امريكا در اين كشور را ببندد.
از سوي ديگر كره شمالي نيز پس از آنكه اعالم كردكه 
ديگر به محدوديت آزمايش موش��ك هاي بالستيك 
پايبند نخواهد بود، تهديد كرده است كه خاورميانه 
ممكن است تبديل به قبرس��تان سربازان امريكايي 
ش��ود.روابط امريكا با اروپا نيز بر س��ر مسائل تجاري 
كماكان متشنج است و پس از تحريم پروژه انتقال گاز 
روسيه به آلمان توسط امريكا، تنش ها بين متحدان 
دو س��وي اقيانوس اطلس ش��دت گرفته و آلمان از 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا خواس��ته است با هم 
يك س��پر دفاعي در برابر تحريم ها تشكيل دهند. از 
سوي ديگر نيز فرانسه، امريكا را تهديد كرده است كه 
در صورت عملي شدن افزايش تعرفه ها، پرونده را به 

سازمان تجارت جهاني خواهد بود.
ري آتريل، استراتژيس��ت ارش��د ارزي در بانك ملي 

اس��تراليا گفت: فكر مي كنم بازارها بسيار مضطرب 
هستند. همه منتظر پاس��خ متقابل ايران و كاري كه 
ترامپ بع��د از آن انجام مي دهد، هستند.ش��اخص 
دالر ك��ه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با كاهش 
0.4 درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح 96.56 
واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سويس معادل 
1.0295 دالر اعالم ش��د.در حال حاض��ر تنها خبر 
اميدواركننده براي معاملعه گران، احتمال امضاي فاز 
نخس��ت توافق تجاري بين امريكا و چين خواهد بود 
كه به گفته ترامپ براي روز پانزدهم ژانويه برنامه ريزي 
شده است. با اين حال آن طور كه رويترز گزارش داده 
است، چين برخالف اظهارات ترامپ مبني بر امضاي 
فاز نخست توافق توسط روس��اي جمهور دو كشور، 

نخست وزير خود را راهي واشنگتن خواهد كرد.
س��ين مك لين، استراتژيست ارزي در موسسه »پپر 
استون« گفت: نمي دانيم چه خواهد شد اما بايد صبر 

كنيم. شرايط خيلي حساس و شكننده است.
در آخرين دور از معامالت، پوند با صعود 0.25 درصدي 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.3088 دالر مبادله 
شد. يورو نيز سرانجام صعودي شد و به 1.1162 دالر 
رسيد. همچنين هر دالر امريكا به 1.2982 دالر كانادا 
كاهش يافت. در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر به 

ازاي 1.3507 دالر سنگاپور مبادله شد.
تحوالت انگليس نشان مي دهد كه بايد منتظر اتخاذ 
موضع سرسختانه تر از طرف لندن در برابر بروكسل به 
دنبال پيروزي تاريخي محافظه كاران در انتخابات بود. 
احتماال انگليس خواهان گرفتن امتيازات بيشتري از 
اتحاديه اروپا در خصوص توافق��ات تجاري، بانكي و 
گمركي خواهد شد. مجلس جديد انگليس با اكثريت 
قاطع آرا به اليحه دولت براي ترك اتحاديه اروپا تا 31 
ژانويه س��ال  آينده راي مثبت داد تا برگزيت يك گام 
بزرگ به سرانجام خود نزديك شود. با اين حال برخي 
از مسووالن اروپايي نس��بت به طوالني شدن دوران 
گذار در صورت تغيير موضع انگليس هشدار داده اند.

اورس��ال فون در لين، رييس كميسيون اروپا با تغيير 
موضعي آش��كار گفته اس��ت كه اتحاديه اروپا شايد 
مهل��ت زماني مذاك��رات با انگلي��س را تمديد كند. 
موضع گيري جديد مقامات مالي و دارايي انگليسي 
نيز نشان مي دهد كه بودجه سال 2020 متمركز بر 
تقويت زيرساخت ها و افزايش هزينه هاي دولتي در 
بخش هاي آموزشي و درماني خواهد بود كه به معناي 

در نظر گرفتن يك دوره گذار طوالني براي برگزيت 
خواهد ب��ود.در معام��الت بازاره��اي ارزي جهاني، 
همچنين هر دالر با 0.3 درصد كاهش به 108.1216 
ين رسيد كه پايين ترين نرخ برابري دالر در مقابل ارز 
ژاپني طي سه ماه اخير محس��وب مي شود. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4399 
دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

6.9773 يوان چين اعالم شد.

  قيمت جهاني طال باالتر از ركورد ۷ ساله 
قيمت جهاني طال با فرار س��رمايه گذاران به س��وي 
س��رمايه هاي امن، به باالترين س��طح 7 سال اخير 
رسيد. به گزارش سي ان بي سي، با فرار سرمايه گذاران 
به سوي سرمايه هاي امن به دنبال افزايش تنش هاي 
خاورميانه، قيمت جهاني طال، امروز دوشنبه )16 دي 
98(، به باالترين سطح 7 سال اخير رسيد، در حالي 
كه قيمت پاالديوم با رسيدن به 2000 دالر، ركوردي 
تاريخي ثب��ت كرد.قيمت خريد نقدي هر اونس طال 
)اسپات گلد( 1.48 درصد يا 22.90 دالر جهش كرد و 
به 1574.30 دالر رسيد. همچنين در معامالت امروز 
قيمت طال تا ركورد 1579.55 دالر هم باال رفت كه 

باالترين قيمت آن از 10 آوريل است.
قيمت پيش خريد هر اونس طالي امريكا 1.5 درصد 
جهش كرد و به 1575.80 دالر رسيد. قيمت هر اونس 
پاالديوم به باالترين ركورد تاريخ خود يعني 2011.48 
دالر رس��يد.به دنبال راي پارلمان عراق به قانوني كه 
خواس��تار خروج نيروهاي امريكايي از عراق اس��ت، 
ترامپ عراق را به تحريم تهديد كرد. تنش هاي شديد 
خاورميانه باعث افزايش گرايش به خريد سرمايه هاي 

امني مانند طال شده است.

  90 هزار برابر شدن قيمت بيت كوين
در خبري ديگر، بررسي روندعملكرد بيت كوين طي 
10 سال گذشته نشان مي دهد كه اين رمز ارز مشهور، 
با وجود تمام فراز و نشيب هايي كه پشت سر گذاشت، 
باز هم جلوتر از بس��ياري ديگر اس��ت. گفتني است 
كه بزرگ ترين رم��ز ارز ديجيتالي جهان كه در حال 
حاضر با قيمت حدود 7200 دالر معامله مي شود، از 
ماه جوالي 2010 تاكن��ون، حدود 9 ميليون درصد 

افزايش ارزش را تجربه كرده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، با بررسي روند تغيير ارزش 
شركت ها و صنايع بزرگ ديگر، مشاهده مي شود كه 

هيچ كدام از آنها با بيت كوين قابل مقايس��ه نيستند. 
براي مثال، ارزش س��هام شاخص S&P 500 در اين 
بازه زماني تنها س��ه برابر شده است. از طرفي، ارزش 
طال طي 10 سال اخير، 25 درصد افزايش پيدا كرده 
است. همچنين، قابل ذكر است كه برخي از سهام هاي 
با بهترين عملكرد، همچون Russell، حدود 3000 

درصد افزايش ارزش را تجربه كرده است.
 

  بازار جهاني طال  در سال ۲0۲0 
بازار جهاني طال س��ال نوي مي��الدي را تحت تاثير 
ابهامات ژئوپليتيكي شروع كرده تا يكي از مهم ترين 
بازارهاي جهان س��ال 2020 را در روزهاي ُپرابهامي 

را پيش ببرد.
به گ��زارش ايِبنا، در نظرس��نجي »كيتكونيوز « كه 
مهم ترين نه��اد پيش بيني وضعيت بازار طالس��ت 
از س��رمايه گذاران وال استريت، ش��مار معدودي از 
س��رمايه گذاران روند نزولي طال در س��ال 2020 را 
پيش بيني مي كنند و 80 درصد اظهار كردند انتظار 
دارند قيمت طال تا پايان سال جاري حداقل به باالي 

1600 دالر در هر اونس برسد.
رشد قيمت ساالنه طال تحت تاثير نگراني هاي پيرامون 
ركود اقتصادي روي داد كه تقاضاي سرمايه گذاران 
را به سطح كم س��ابقه اي رساند. اگرچه تحليل گران 
وال اس��تريت انتظار دارند قيمت طال تا پايان س��ال 
2020 ب��ه رون��د صعودي ادام��ه دهد اما ب��ه اندازه 

سرمايه گذاران خوش بين نيستند.
به گفته اس��تفن اينس، استراتژيس��ت بازار شركت 
»اكس��ي تريدر«، فضاي نرخ هاي بهره پايين، تداوم 
ابهامات كالن و ركورد باالي بازارهاي سهام، نگهداري 
طال به عنوان پناه��ي در برابر ناماليمات اقتصادي را 
منطقي كرده است. اين ديدگاه احتماال مي تواند عامل 
تقاضاي باالتر براي طال در سال 2020 باشد و از روند 
صعودي ميان مدت اين فلز ارزشمند پشتيباني كند.

فضاي بخش ُخرده فروش��ي بازار طال ممكن اس��ت 
نشانه اي از تداوم روند صعودي قيمت ها در سال جاري 
باش��د. بهاي طال در معامالت روز جمعه بازار جهاني 
تحت تاثير خبر شهادت سرلشكر قاسم سليماني كه 
ريسك گريزي سرمايه گذاران را به همراه داشت، به 
باالترين حد در چند ماه اخير صعود كرد. هر اونس طال 
براي تحويل در فوريه در بازار نيويورك 24 دالر و 30 
س��نت افزايش پيدا كرد كه باالترين قيمت از چهارم 

سپتامبر سال 2019 ميالدي بود.

كسري بودجه و بايسته هاي سياست پولي
حسين  دروديان|

وضعيت بودجه در سال آينده بيشترين توجهات در بين 
اقتصاددانان را به خود جلب كرده است. نظر به تاثيرات 
بالقوه كسري بودجه و روش هاي تامين آن در سياست 

پولي، اين حجم توجه دور از انتظار نيست.
شرايط عمومي كش��ور و روندهاي معيوب بودجه اي 
احتمال بروز كس��ري قابل توجه در بودجه سال آتي 
را به وجود آورده اس��ت. در چنين شرايطي احتمال 
افزايش بدهي دولت به ش��بكه بانكي و بانك مركزي 
وج��ود دارد. احتم��اال براي دس��تگاه حاكميت اين 
اتفاق، الاقل تا حد و اندازه اي، بر »توقف خزانه داري« 
ترجيح خواهد داشت. بدون شك مانده بدهي دولت 
به بانك مركزي در س��ال آينده نس��بت به اكنون با 
ش��دت بيش��تري افزايش خواهد يافت. اين افزايش 
البته در س��ال 98 هم واقع شده است. هرچند تأخير 
در انتشار آمار، بررسي جزييات را مشكل كرده است. 
با اين حال از رشد 40 درصدي خالص بدهي دولت به 
بانك مركزي در سه ماهه اول امسال مي توان به طور 

اجمالي تصويري از وضعيت جاري و آينده نزديك به 
دست آورد.افزايِش در حال وقوع و پيش رو در خالص 
بدهي دولت به بانك مركزي، به طور بي واسطه و فوري، 
حساب بانك ها نزد بانك مركزي را بهبود خواهد داد. 
پايه پولي از نوع اسكناس و ذخاير بانكي است كه اندازه 
ذخاير بانكي )اعم از ذخاير قانوني و اضافي( 66 برابر 
اسكناس و البته نسبت ذخاير اضافي به اسكناس 2.5 
برابر است. اين يعني رشد پايه پولي، از جمله از محل 
رشد خالص بدهي دولت، بيش از هر چيز مصرف خود 
را در حساب بانك ها نزد بانك مركزي يافته و وجوه نقِد 

در اختيار شبكه بانكي را افزايش مي دهد.
در اين ش��رايط بانك ها طبيعتًا قدرت مناسبي براي 
بازپرداخت بدهي خود به بان��ك مركزي مي يابند. از 
سال 1392 تا سال قبل، دولت و بانك مركزي به طوري 
متفاوت از سال هاي گذشته با تمهيداتي شب هانقباضي 
با هدف مهار تورم، حتي االمكان از رشد پايه پولي برآمده 
از كنش دولت جلوگيري كردند. اما واقعيت امروزين 
»درونزايي پول« اضافه بر شرايط خاص درونزا كننده 

پول در ايران، در نهايت مانع رش��د نقدينگي نش��د و 
درنتيجه پايه پولي اين بار به صورتي پسيني و انفعالي 
از محل بدهي بانك ها )اضافه برداشت ها( رشد يافت. 
انباشت بدهي بانك ها به بانك مركزي از مختصات نظام 

بانكي طي سال هاي اخير بوده است.
در سال 98 و 99 دولت باالجبار و تحت شرايط تحريمي 
و بروز كس��ري بودجه، ناچ��ار از بده��كاري به بانك 
مركزي خواهد شد. در اين شرايط اتفاق محتمل يعني 
بازپرداخت چش��مگير بدهي از سوي بانك ها به بانك 
مركزي ممكن است اين اشتباه را ايجاد كند كه وضعيت 
نظام بانكي از حيث درآمد -هزينه و دارايي- بدهي رو به 
بهبود است. از هم اكنون بايد تذكر داد كه جريان وجوه 
نقد بانك ها مي تواند وضعيتي كامال متفاوت از جريان 
درآمد هزينه و وضعيت ترازنامه اي آنها داش��ته باشد. 
جريان جاري و آتي بازپرداخت بدهي بانك ها به بانك 
مركزي ناشي از فشار كسري بودجه بر پايه پولي است و 
نبايد حمل بر اصالح و بهبود وضعيت نظام بانكي شود.

از حيث تجويزي، نوع رفتار بانك ها در برابر رشد باالي 

پايه پولي از محل كسري بودجه دولت به سادگي قابل 
حدس نيس��ت. اينكه بانك ها تا چه اندازه از پايه پولي 
جديد به عنوان اهرم اعطاي تس��هيالت بهره گيرند، 
موضوعي نيست كه به راحتي بتواند پيش بيني شود. 
نظريه جاري در كتب درسي به سادگي حكم به وقوع 
وام ده��ي چندبراب��ري بانك به ات��كاي ذخاير جديد 
مي كند، اما در عمل ش��رايط اقتصادي ممكن اس��ت 
بانك ها را به وام دهي حداكثري به پشتوانه وجوه نقد 

تجهيزشده بي ميل كند.
با اين حس��اب مي توان توصيه كرد ن��وع تعامل بانك 
مركزي با شبكه بانكي داراي وجوه نقد مازاد، برحسب 
چگونگي كاركرد بان��ك، متفاوت باش��د. بانك هاي 
تخصصي يا بانك هاي خصوصي  كه نش��ان دهند در 
حال اهرم ك��ردن پايه پولي جديد ب��راي تامين مالي 
فعاليت هاي مولد با آثار ضدتحريمي هستند، مي توانند 
با محدوديت هاي كمتري به وام دهي به اتكاي ذخاير 
جديد بپردازند. در مقابل، توصيه مي ش��ود بانك هاي 
ديگر بايد با محدوديت هايي در راستاي تضعيف توان 

خلق پول روبرو شوند، از جمله افزايش ترجيحي نرخ 
ذخيره قانوني يا حتي محدوديت هاي مستقيم روي 

اعطاي تسهيالت )محدوديت كمي رشد ترازنامه( .
كسري بزرگ در بودجه دولت و پولي شدن آن در سال 
بعد دور از واقعيت نيست. اگر اين اتفاق بخواهد باعث 
رش��د باال در نقدينگي و بهره برداري بانك ها در جهت 
تعقيب اهداف اعتباري مغاير با رش��د و اشتغال باشد، 
دليلي ندارد مقام پولي در مقاب��ل اين رخداد منفعل 
باشد. او قادر است با تدابيري از قبيل موارد فوق، براي 
بانك ها بسته به نوع عملكرد، محدوديت يا آزادي ايجاد 
كند. در صورت بي ميلي بانك ها به اعطاي تسهيالت 
علي رغم رش��د پايه پولي )افت ضري��ب فزاينده پولي 
مصطلح( تمهيدات فوق بي اثر اما غيرمضر خواهند بود. 
اما اگر به هر علت ش��بكه بانكي تمايل به انبساط پول 
پس از پولي شدن كسري بودجه داشته باشد، بهترين 
تدابير حفظ گشايش براي بانك هاي خوب و ايجاد ترمز 
پيش روي بانك هاي بد )با معيار تامين مالي معطوف به 

رشد و اشتغال( است.

عدم شفافيت در شرايط و مفاد برخي بيمه نامه ها 
يك كارشناس بيمه، پرداخت خسارت پس از بروز 
حادثه را يكي از خدمات پس از فروش شركت هاي 
بيمه عنوان كرد و گفت: نحوه پرداخت خس��ارت از 
س��وي ش��ركت هاي بيمه بهترين تبليغات و عامل 
اعتمادس��ازي در بي��ن بيمه گذاران است.قاس��م 

س��وهاني، در خص��وص داليل تاخي��ر در پرداخت 
خس��ارت از سوي ش��ركت هاي بيمه اي گفت: اول 
اينكه ش��فافيت الزم در ش��رايط و مف��اد بعضي از 
بيمه نامه ه��ا وجود ندارد.وي افزود: از س��وي ديگر 
رواب��ط چند جانب��ه بين بيمه گ��ر و بيم��ه گذار و 

سازمان هايي كه ذي نفع هستند، در تكميل گزارش 
و مدارك خس��ارت بسيار زمان بر اس��ت.وي ادامه 
داد: در حال حاضر براي كارشناس��ي خسارت ها در 
صنعت بيم��ه ارزيابان خس��ارت را داريم اما گاهي 
اين كارشناس��ي به نح��و كام��ل و جامعي صورت 

نمي گيرد.وي بيان كرد: همچنين بررسي خسارت 
در شركت هاي بيمه به دليل حجم پرونده ها طوالني 
بوده و از طرفي برخي از مدارك بايد براي بيمه گران 
اتكايي ارسال ش��ود و تاييديه آن را هم بگيرند.وي 
پيش��نهاد داد: كارهايي كه براي پرداخت خسارت 

بايد بين بيمه گر و بيمه گذار صورت بگيرد بهتر است 
اصالح شود و با سازمان هايي كه الزم است بخشي از 
مدارك خسارت را اصالح و تكميل كنند تعامالتي 
انجام شود و پس از آن مدت زمان مشخصي را براي 

پرداخت خسارت تعيين كنند.
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مردم در بيمه هاي عمر 
سرمايه گذاري كنند

رييس كل بيم��ه مركزي، خري��د بيمه هاي عمر 
و زندگي را روش��ي براي س��رمايه گذاري مطمئن 
دانس��ت و گفت: ويژگي بيمه زندگي اين است كه 
هر فردي به هر اندازه مي توان��د در يك بازه زماني 
مشخص، سرمايه گذاري كند.غالمرضا سليماني 
در گفت وگو با مهر با بيان اينكه تمركز بيمه مركزي 
در گس��ترش بيمه هاي عمر و زندگي است، گفت: 
در مواردي كه قانون يك بيمه را همچون ش��خص 
ثال��ث، اجباري تعيين مي كند، طبيعي اس��ت كه 
شركت هاي بيمه راحت تر مي توانند مشتري جلب 
نمايند، اما مهم ترين نكته براي شركت هاي بيمه اي، 
در رش��د بيمه هاي اختياري اين شركت ها است.

رييس كل بيمه مرك��زي افزود: در اين ميان، بيمه 
زندگي يك بيمه اختياري اس��ت كه بر اين اساس، 
تاكيد بيمه مركزي شكل گيري شركت هاي بيمه 
تخصصي از جمله ش��ركت بيمه زندگي است كه 
بتوانيم عمال بيمه زندگي را در جامعه گس��ترش 
دهيم و اين كاري بسيار با ارزش و پيچيده است كه 
بايد با روش هاي نوين، مردم و خانوارها را ترغيب به 
استفاده از اين بيمه نمايد.وي در خصوص متوسط 
مبلغي كه هر خان��وار بايد براي خريد بيمه زندگي 
بپردازد، تصري��ح كرد: دقيقا مزيت بيمه زندگي به 
اين نكته است كه هر فردي به هر اندازه كه مي تواند 
در يك دوره زماني مشخص، مبلغي را سرمايه گذاري 
كرده و از مزيت هاي آن بهره مند مي شود؛ به نحوي 
كه پرداخت از حداقل 30 ه��زار تومان وجود دارد 
تا حتي س��االنه 5 تا 10 ميليون تومان هم قابليت 
سرمايه گذاري وجود دارد.سليماني گفت: افراد هر 
چه س��رمايه ارايه كنند، با سود و بازده مناسبي و با 
توجه به يك برنامه زمان بندي، در پايان دوره مبالغ 

مشخصي را دريافت مي كنند.

چاره انديشي
براي اسناد بانكي از بين رفته 

يك كارش��ناس حقوق بانكي با اشاره به چالش از 
بين رفتن برخي اصول اس��ناد بانكي و چك هاي 
واگذارشده به بانك ها، خواستار چاره انديشي بانك 
مركزي و قوه قضاييه براي ايجاد ظرفيت حقوقي 
و قانوني براي حل اين مشكل شد.ياسر مرادي در 
گفت وگو با ايِبنا گفت: پيرو حوادث آبان ماه در كشور 
و حمالتي كه بعضا به تعدادي از شعب بانك ها انجام 
شد، برخي شعب آسيب ديدند يا اسناد آنها سوخته 
يا ربوده ش��د كه اين موضوع باعث بروز معضالتي 
حقوقي براي شبكه بانكي شده است.وي توضيح داد 
برخي چك ها، اسناد بانكي و قراردادهاي تسهيالتي 
در داخل شعب آس��يب ديده متاسفانه در جريان 
آتش سوزي شعب يا سرقت از آنها از بين رفته كه بايد 
در اين خصوص چاره انديشي شود چرا كه قوانين 

موجود پاسخگوي وضعيت و شرايط فعلي نيست.
مسوول شبكه اطالع رساني و مشاوره حقوق بانكي 
اظهار داشت: قراردادهاي تسهيالتي اعم از ذمه اي و 
ضمانتي، الزم االجرا هستند يعني در راستاي ماده 
15 قانون عملياتي بانكي بدون ربا، ش��بكه بانكي 
به استناد اين قراردادها مي تواند مطالبات خود را 
با صدور اجراييه و بدون مراجعه به مراجع قضايي 
و از طريق دواير ثبتي مطالب��ه و وصول كنند.اين 
كارشناس حقوق بانكي گفت: متاسفانه در جريان 
آتش سوزي برخي شعب، برخي اصول اين اسناد 
و قراردادهاي تس��هيالتي بانك ها از بين رفته و در 
صورت��ي كه بانك ها بخواهند ب��ه مراكز قضايي يا 
دفاتر ثبت مراجعه كنند، با مشكالتي روبرو خواهند 
شد.مرادي در عين حال تصريح كرد كه با وجود از 
بين رفتن اصول اسناد، اما اسكن و رونوشت بيشتر 
آنها در سيس��تم بانك ها وجود دارد و قوانين بايد 
به گونه اي در اين رابطه تنظيم شود كه اسكن موجود 
نزد بانك ها به عنوان نس��خه بدل و جايگزين براي 
وصول مطالبات بانك ها پذيرفته ش��ود.اين استاد 
دانش��گاه چالش ديگر موجود را چك هاي واگذار 
شده به شعب آسيب ديده اعالم كرد و افزود: برخي 
از چك هايي كه به منظ��ور وصول وجه به بانك ها 
سپرده شده، در سامانه چكاوك ثبت شده و تصوير 
آن موجود است ولي اصل آنها از بين رفته است.اين 
استاد دانشگاه ادامه داد: برخي از چك هاي واگذار 
شده به بانك ها در سامانه چكاوك ثبت شده اند ولي 
فاقد موجودي بوده و برگشت خورده اند. با اين حال 
اصول اين چك ها از بين رفته است. وي خاطرنشان 
كرد: از سوي ديگر برخي از چك هاي واگذار شده 
به شعب آسيب ديده در سامانه چكاوك ثبت نشده 
ولي مشتري رس��يد واگذاري به بانك را در اختيار 
دارد ولي اصول آنها در ش��عب از بين رفته است و 
اين موضوع براي طرح دع��وي در مراجع قضايي 
با چالش جدي روبرو خواه��د بود.مرادي گفت: با 
وجود آنكه مي توان براي شكايت به مراجع قضايي 
با مكانيزمي جديد از همان نسخه اي كه در سيستم 
بانك ها و سامانه چكاوك وجود دارد استفاده كرد، 
ولي متاسفانه برخي از چك ها در سامانه چكاوك و 
سيستم داخلي بانك ها ثبت نشده و نسخه فيزيكي 
آنها هم وجود ندارد و اين موضوع باعث ايجاد چالشي 
جدي براي شبكه بانكي و مشتريان شده است. وي 
توضيح داد: چالش سوم نيز اين است كه در جريان 
حوادث برخي دسته هاي چك و اوراق سربرگ دار 
با مهر بانك ها به سرقت رفته و امكان سوءاستفاده از 
آنها وجود دارد لذا در صورتي كه شماره آنها وجود 

داشته باشد، بايد ابطال شوند.
اين كارشناس حقوقي خاطرنشان كرد كه باتوجه 
به جميع مشكالت، قوانين، مقررات و بخشنامه ها 
بايد از سوي مجلس، هيات وزيران و قوه قضاييه 
صادر ش��ود زيرا مكانيزم خاصي در اين مورد در 
قوانين فعلي پيش بيني نشده است. در صورتي 
كه اين قوانين صادر و مكانيزمي پيش بيني شود، 
اميدوار هس��تيم تا بانك ها با كمترين مشكل و 
معضل از اين چالش عبور كنند و همزمان منافع 

مردم نيز به خطر نيفتد.



اخبار 5 بازار سرمايه

مركز پژوهش هاي مجلس فرآيند انتشار و عرضه اوراق مالي دولتي را بررسي كرد

دستپاچگي دولت در وام گيري از مردم
گروه بورس|

مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه بررسي اليحه بودجه 99 
به بررسي تبصره 5 اين اليحه پرداخته است.

در بند الف اين تبصره آمده است: به دولت اجازه داده مي شود 
در سال ١٣٩٩ با رعايت قوانين و مقررات: 

الف- شركت هاي دولتي تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد 
ريال اوراق مالي اسالمي ريالي براي اجراي طرح هاي داراي 
توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به 
تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با تضمين و بازپرداخت 

اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.
در بررسي مركز پژوهش هاي مجلس آمده است كه بحث 
تامين مالي و توجه به بايدها و نبايدهاي آن همواره يكي از 
مهم ترين مسائل مورد توجه در اقتصاد هر كشور است. از 
آنجايي كه تامين مالي مناسب در تمامي بخش ها نيازمند 
وجود اعتماد به ساز و كارهاي بازار و خود وام گيرنده است، از 
اين رو در طول تاريخ روش ها و قوانين متنوعي براي اعتبار 
سنجي و كاهش ريسك وام دهي براي قرض دهندگان در 
نظر گرفته ش��ده است. امروز يكي از مهم ترين اين قوانين 
دستورالعمل ها و قواعد تدوين شده در بازارهاي مالي هستند 
كه به صورت استاندارد به بررسي وضعيت وام گيرنده و نحوه 
بازپرداخت مبلغ قرض گرفته شده،  مي پردازند. از آنجايي كه 
نكول تقريباً قدمتي به درازاي تاريخ بشر دارد از اين رو همواره 
يكي از مهم ترين مسائلي كه در قوانين بازارهاي بدهي مورد 
توجه قرار مي گيرند، ميزان شفافيت و مشخص بودن نحوه 
مهندسي مالي در ايجاد بدهي هاي مختلف است. گستره 
فعاليت اين بازارها به حدي وسيع است كه تمامي بازيگران 
صحنه اقتصاد از دولت گرفته تا شركت هاي بزرگ، متوسط 
و كوچك در بازارهاي بدهي به تامين منابع مالي مورد نياز 

خود مي پردازند.
بنابراين گس��ترش تنوع در فعاالن اي��ن بازارها كه خود 
گوناگوني بس��يار ابزارهاي وامگيري را موجب شده باعث 
ازدياد قوانين موضوعه و افزايش جزئيات در آنها شده است.

اين مركز در گزارش خود ادامه داده كه امروزه اهميت قانون 
گذاري در بازارهاي مالي تا حدي است كه ممكن است حتي 
فرقي جزئي ميان دو وام گيرنده موجب تفاوت كلي آنها از نظر 
مديران و ناظران بازار سرمايه شود. چنين تدابيري اگرچه 
ممكن است در نگاه اول دست و پا گير و خسته كننده به نظر 
برسند، اما از آن جهت كه حفظ اعتماد به چارچوب كلي نظام 
مالي از اهميت بسزايي برخوردار است، بسيار به جا و مهم 
تلقي مي شود، تا جايي كه سرپيچي از آن ممكن است به مثابه 

محروميت دايمي وام گيرنده از بازار بدهي باشد.
در اين ميان دولت ها به عنوان مهم ترين مجري قانون و ناظر 
بر حسن اجراي قوانين در تمامي كشورها، نقش مهمي در 
حفظ اعتماد عمومي به نظام اقتصادي و به خصوص حفظ 
منافع وام دهندگان دارند. همين امر سبب شده تا در تمامي 
كشورهاي پيشرفته اعتماد به جايگاه دولت ها بيش از هر 
شخص حقوقي ديگر باش��د. توجه به اين مساله و در نظر 
گرفتن سهم بزرگ دولت ها از درآمد ملي و امنيت درآمدي 
آن در حالت عادي سبب مي شود تا دولت ها خود به هنگام 
وام گيري ريسك كمتري را به وام گيرندگان تحميل كنند.

اين بازوي پژوهش��ي مجلس ادامه مي ده��د: در ايران نيز 
فعاالن اقتصادي به رغم افزايش ريسك هاي سيستماتيك 
به طور كلي چنين فرضي را در خريد اوراق مالي دولت متصور 
هس��تند. همانطور كه واضح است مهم ترين دليل چنين 
تصوري پايبندي دولت ها به قوانين و روشن بودن نحوه سازو 
كار مبادله با آنهاست . اين رويكرد موجب شده تا در سال هاي 
گذشته بازار نوپاي بدهي در كشور ضمن افزايش تنوع ابزارها 

پذيراي اوراق مالي منتشر شده از طرف دولت نيز باشد.
اقبال عمومي به خريد اوراق مالي منتش��ره از سوي دولت 
به حدي بوده كه دول��ت دوازدهم حاال در نظر دارد تا براي 
برون رفت از مشكالت كسري بودجه احتمالي در سال آتي 
به انتشار مقادير زيادي اوراق مالي اسالمي به ارزش حدودي 
9۴ هزار ميليارد تومان روي بياورد. در اين ميان اما آنچه كه 
مورد توجه قرار گرفته،  فرآيند انتشار و عرضه اين اوراق در 

اليحه پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسالمي است. با 
نگاهي گذرا به بندهاي اليحه بودجه مي توان دريافت كه 
دولت در نظ��ر دارد تا خارج از قيد و بندهاي در نظر گرفته 
شده در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ به وام گيري از 
فعاالن اقتصادي بپردازد. چنين امري اگرچه ممكن است در 
نگاه اول به عنوان روشي مناسب براي تسهيل تامين مالي از 
سوي دولت به نظر برسد اما با اندكي تامل در جزئيات ارايه 
شده، مي توان دريافت كه در بلندمدت اين رويكرد ممكن 
است به شفافيت بازار بدهي و اعتماد عمومي نسبت به آن 
ضربه اي جدي وارد كند. مضاف بر آنكه ريسك وامدهي به 
قوه مجري��ه را نيز افزايش مي دهد و بدبيني به تصميمات 

اقتصادي آن را نيز مي افزايد.

  لزوم توجه به شفافيت در بازار بدهي 
از آنجايي كه در اليحه بودجه س��ال 99 ميزان افزايش 
بهره گيري از ظرفيت هاي اوراق مالي اسالمي حدود 95 
درصد افزايش يافته توجه به مسيرهاي جذب نقدينگي 
از اين روش بسيار حائز اهميت است. بررسي بندهاي ارايه 
شده به مجلس حكايت از آن دارد كه نه تنها در تدوين اين 
بخش از بودجه دقت الزم صورت نگرفته بلكه بسياري از 
تعاريف ارايه شده با هم همپوشاني دارند و ممكن است 
در مقام اجرا ضربه سنگيني به ساز و كارهاي بازار بدهي 

وارد كنند.
از آنجا كه دولت در نظر دارد تا در بلندمدت با افزايش 
حجم و ارزش بازار بدهي نقش اين بازار را در تاثيرگذاري 
بر سياس��ت هاي كالن پولي افزايش ده��د، از اين رو 
خدش��ه وارد كردن به شفافيت در آن ممكن است در 
بلندمدت اثرات جدي به كش��ور وارد كند، چرا كه اگر 
رويه ارايه شده در بودجه پيشنهادي دولت به تصويب 
مجلس برسد و در سال هاي بعد نيز تكرار شود كم كم 
بازار س��رمايه به مثابه قلكي براي رفع نيازهاي يوميه 
قوه مجريه در خواهد آمد. مضاف بر آنكه كه روش��ن و 
شفاف نبودن ساز و كارهاي ارايه شده در بلندمدت بر 
بيشتر شدن فساد نيز دامن مي زند و اعتماد عمومي را 
از قرضه هاي دولتي به حداقل مي رساند؛ اعتمادي كه 
در شرايط بحراني مي تواند نقشي مهم در خروج كشور 

از بزنگاه هاي تاريخي ايفا كند.
اين مركز در ادامه آورده اس��ت كه در حال حاضر انتشار و 
عرضه اوراق مالي دولت براس��اس قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران مصوب سال ۱۳۸۴ و مقرره هاي 
مبتني بر آن صورت مي گيرد. بندهاي مختلفي از تبصره 
)5( اليحه بودجه سال ۱۳99 به فرآيند انتشار و عرضه اوراق 
مالي دولتي اشاره كرده است. تأمين مالي دولت از طريق 
اوراق مالي دولتي منبعي براي جبران كس��ري بودجه در 

اليحه بودجه سال ۱۳99 است. 
با توجه به حجم قابل توجه انتشار اوراق مالي توسط دولت در 
مقايسه با شركت هاي غيردولتي و البته ماهيت و مالحظات 
متفاوت دولت با شركت هاي غيردولتي، به نظر مي رسد كه 
حاكم كردن همه قواعدي كه براي شركت هاي غيردولتي 
درخصوص انتشار و عرضه اوراق وضع شده است، بر دولت 
صحيح نباشد. به نظر مي رس��د كه دولت نيز به اين انگاره 
معتقد است و از سال گذشته تالش كرده از طريق مجوزهاي 
موردي در قانون بودجه، خود را از رويه هاي حاكم بر انتشار 
اوراق مالي كه از س��وي سازمان بورس براساس قانون بازار 
اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران اعمال مي شود، مستثنا 
كند. اين روند از اليحه بودجه سال ۱۳9۸ )جزءهاي »۳« و 
»۴« بند همه تبصره )5( با مجوز تأسيس نهادهاي واسط با 
مالكيت و مديريت دولت و حذف تشريفات قانوني مربوط به 
دارايي هاي پشتوانه اوراق دولت آغاز شد؛ در اليحه بودجه 
س��ال ۱۳99 عالوه بر اين دو مجوز، مجوزهاي ديگري در 
خصوص ثبت اوراق دولتي و يا نحوه عرضه آنها آمده است 
در ادامه به ابعاد و پيامدهاي روندي كه از س��ال گذش��ته 
درخصوص فرآيند انتشار اوراق دولت و نحوه عرضه آن آغاز 

شده است؛ پرداخته مي شود.

   فرآيند انتش�ار و عرضه اوراق دولتي در اليحه 
بودجه سال ۱۳۹۹

 اوراق مالي اسالمي دولتي مجوز داده شده در اليحه بودجه 
سال ۱۳99 در مقايس��ه با قانون بودجه سال ۱۳9۸ از ۴۸ 
هزار ميليارد تومان به 9۴ هزار ميليارد تومان )95 درصد( 
افزايش داشته است. براي سهولت در فرآيند انتشار اين اوراق 
و مهم تر از آن تسهيل فروش )عرضه اوليه اوراق منتشر شده  
در اجزاي مختلف بند »ي« تبصره )5( اليحه بودجه سال 
۱۳99 جهت مستثنا شدن از فرآيندهاي انتشار و عرضه 
اوراق در بازار سرمايه پيشنهاد شده است. اجزاي »۴« و »5« 

و »۶« بند ك« تبصره )5( به شرح ذيل است: 
بند »۴«: »وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت 
مس��وول انتش��ار اوراق مالي مربوط به دولت است. اين 
وزارتخانه مجاز است از كليه روش هاي انتشار اوليه اوراق از 
جمله عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر، )كمتر 
از قيمت اسمي( پذيره نويسي و عرضه خصوصي در بازارها 
استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران حسب مورد مكلفند نسبت به 
ارايه اطالعات مورد نياز از جمله فهرست آخرين دارندگان 
اوراق مالي اسالمي دولت به وزارت مذكور و اتخاذ تمهيدات 
الزم براي اس��تفاده از كليه روش هاي انتشار اقدام كنند. 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در بازار ثانويه اوراق  
مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسالمي دولت بوده و از 
نظر حجم خريد يا فروش و روش خريد يا فروش )از جمله 
مكانيس��م حراج( در راستاي سياست گذاري پولي خود 

اختيار كامل دارد«.
بند »5«: »ب��ه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي اجازه داده 
مي شود نسبت به تأس��يس نهادهاي واسط با مديريت و 
مالكيت دولت يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون 
توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با انتقال مالكيت، براي 

انتشار اوراق بهادار )ارزي - ريالي( اقدام كند. «
بند »۶«: »ب��ه وزارت امور اقتصادي و داراي��ي اجازه داده 
مي شود رأسأ از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه 
انتشار اوراق مالي اسالمي موضوع اين تبصره بدون رعايت 
تشريفات قانوني مربوط به بورس استفاده كند. ضوابط و معيار 
و نحوه اجرا به پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصويب هيات 
وزيران مي رسد«. جزء »5« اليحه عينا در قانون بودجه سال 
۱۳9۸ وجود دارد. در جزء »۶« اليحه بودجه س��ال ۱۳99 
تنها عبارت »مربوط به بورس« به قانون بودجه سال ۱۳9۸ 

پس از تشريفات قانوني اضافه شده است. هر دوي اين دو جزء 
مربوط به فرآيندهاي حاكم بر انتشار اوراق است كه در آن به 
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجوز اتخاذ رويه هايي غير از 
رويه هاي حاكم بر بورس داده شده است. اما جزء »۴« كه در 
آن مجوزهايي براي روش هاي عرضه انتشار اوليه اوراق بيان 

شده، براي اولين بار است كه در اليحه بودجه آمده است.
اين روش هاي عرضه عبارتند از: 

۱.عرضه تدريجي ۲. حراج ٣. فروش اوراق به كسر )كمتر از 
قيمت اسمي( ۴. پذيره نويسي و 5. عرضه خصوصي

به طور كلي اين رويه دولت كه به صورت موردي مجوزهايي 
در خصوص نحوه انتشار و عرضه اوليه اوراق دولتي در قوانين 
بودجه س��االنه مي گيرد و خود را از قوانين موجود استثنا 
مي كند، صحيح نيست و البته به ايجاد بي نظمي در بازار 
سرمايه منجر خواهد شد به بيان ديگر اگرچه مالحظه دولت 
در خصوص ضرورت تفاوت ميان قواعد حاكم بر انتش��ار و 
عرضه اوراق مالي دولت با قواعد حاكم بر انتش��ار و عرضه 
اوراق مالي شركتي صحيح به نظر مي رسد و شرايط كنوني 
هزينه هاي بالوجهي را براي دولت ايجاد كرده است، اما عالج 
اين مشكل در ارايه يك اليحه مستقل در خصوص انتشار و 
عرضه اوراق مالي دولتي است كه در آن تمام ابعاد و رويه هاي 
انتشار و عرضه اوراق و ساختار بازار اوراق مالي دولت )بازار 
معامالت عمده، بازار معامالت خرد و ارتباط آنها با يكديگر و 
جايگاه بازار سرمايه در اين ميان و چگونگي ثبت معامالت و 
نقل و انتقال آنها و ....( بيان شود. به طور مشخص در خصوص 
جزء »۴« اليحه بودجه، بيان عبارت هاي كلي كه سابقه اي در 
قوانين كشور نيز ندارند بدون بيان دقايق و ظرايف آن  ضمن 
ايجاد زمينه بروز فساد، بي نظمي هايي در بازار اوراق مالي 
كشور نيز ايجاد خواهد كرد و ممكن است باعث نااطميناني 
و بي اعتمادي فعاالن بازار و سرمايه گذاران نسبت به اوراق 
و معامالت آن شود كه چه بسا به ضرر خود دولت نيز است.

در حال حاضر اوراق مالي اعم از دولتي )غير از اسناد خزانه( 
و غيردولت��ي از طريق عرضه عمومي به فروش مي رس��د 
كه ابع��اد و چارچوب اصلي آن در قانون ب��ازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران بيان شده است. اما مصاديقي كه 
براي روش هاي انتش��ار )عرضه اوليه اوراق بيان شده مثل 
عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر )كمتر از قيمت 
اسمي(، پذيره نويسي و عرضه خصوصي، اوال در عرض هم 
نيستند و با يكديگر نقاط اشتراك دارند )به عنوان نمونه؛ 
حراج يك روش انتش��ار اوراق اس��ت كه مي تواند به طور 

خصوصي، عموم��ي، تدريجي يا فروش به كس��ر صورت 
پذيرد.  همچنين عرضه خصوصي مي تواند به صورت عرضه 
تدريجي صورت پذيرد؛ پذيره نويسي نيز روش انتشار اوراق 
نيست و اساسأ موضوعي ديگر است ثانيا  نه در اليحه بودجه 
و نه در قوانين موجود ابعاد و چارچوب آن بيان نشده است 
و لذا قابليت تفسير و تاويل دارد. ثالثأ عرضه عمومي كامال 
شفاف است، اما عرضه خصوصي يا تدريجي مخصوصا اگر با 
فروش اوراق به كسر تركيب شود و هيچ مكانيسم افشا و ايجاد 
شفافيتي هم براي آن تعيين نگردد، كامال امكان بروز فساد 
فراهم مي شود و كشف نرخ نيز ممكن است به شكل صحيح 
صورت نگيرد. رابعا ساختار بازار اوراق مالي دولت در صورت 
تصويب اليحه نيز مشخص نيست. براي نمونه رابطه ميان 
مثال عرضه خصوصي اوراق با مبادالتي كه در بازار سرمايه 
روي اوراق مالي دولت انجام مي شود، مشخص نيست. عبارت 
بازارها نيز كه در انتهاي اين روش ها در متن اليحه بيان شده 
است، بر ابهام موجود مي افزايد و مشخص نيست مراد دولت 

غير از بازار سرمايه، چه بازارهايي است.
در همين راستا در بند »ق« تبصره )5( اليحه، وزارت اقتصاد 
را موظف به ارايه فهرست معامله گران اوليه مجاز اوراق دولتي 
مي كند. اين بند نيز در ادامه جزء »۴« اليحه بودجه، ابهامات 
ديگري مي آفريند كه اساسا اين معامله گران مجاز اوليه قرار 
است چه كاري انجام دهند و چه ويژگي هايي دارند و ارتباط 
آن با رويه هاي موجود چيست. مركز پژوهش هاي مجلس در 
پايان بررسي خود آورده است كه با توجه به نواقص، ابهامات 
و اشكاالتي كه متن اليحه در خصوص نحوه عرضه انتشار 
اولي��ه اوراق دولت دارد و پيامدهاي منفي كه در بازار اوراق 
مالي دولت ايجاد خواهد كرد، به نظر مي رسد، تصويب اين 
مجوزها مشكالت زيادي را چه در بحث اجرا و چه در بحث 
نظارت بر آن ايجاد خواهد كرد )البته با عنايت به تفاوت ها 
ميان قواعد حاكم بر انتشار و عرضه اوراق مالي دولت با قواعد 
حاكم بر انتشار اوراق شركتي، ضروري است دولت با فوريت 
يك اليحه مستقل در اين خصوص ارايه كند( . بنابراين بايد 
دولت در چارچوب روش هاي موجود، انتشار )عرضه اوليه 
اوراق مالي خود را كارس��ازي كند. در خصوص استفاده از 
نهادهاي واسط با مالكيت و مديريت دولت و يا بحث تبعيت 
از تشريفات قانوني مربوط به بورس در خصوص دارايي هاي 
پشتوانه اوراق نيز اگرچه اولويت با ارايه يك اليحه مستقل 
است، اما به نظر مي رسد تصويب آن مشكالت جدي ايجاد 

نخواهد كرد.

بازارهاي سهام جنوب شرق آسيا فرو ريخت
بازارهاي سهام كشورهاي منطقه جنوب شرق آسيا روز 
دوشنبه همزمان با ش��دت يافتن تنش ها در خاورميانه 

فرو ريخت.
به گزارش ايرنا، روزنامه بانكوك پست تايلند روز دوشنبه 
گزارش داد: بازار سهام ۱۰ كشور عضو اتحاديه جنوب شرق 
آسيا »آسه آن« در پي تنش هاي فزاينده در خاورميانه و 

درواكنش به اين رخدادها روند نزولي به خود گرفت.
طبق اين گزارش شاخص اصلي بورس اوراق بهادار تايلند 
ديروز با كاهش ۰.۸۷ درصدي روبه رو ش��د. بازار س��هام 
فيليپين نيز ۱.۸ درصد نزولي ش��د زي��را افزايش قيمت 
جهاني نفت با ايج��اد هراس از فش��ارهاي تورمي براي 

كشورهاي وارد كننده نفت همراه بود.
به گزارش بانكوك پست ساير بازارهاي جنوب شرق آسيا 
نيز به دليل افزايش و تداوم تنش هاي خاورميانه در وضعيت 

قرمز قرار داشتند. اين رسانه تايلندي افزود: بهاي جهاني 
نفت نيز بيش از ۲ درصد افزايش داشت و نفت خام برنت 
درهربش��كه افزون بر ۷۰ دالر معامله شد چرا كه دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا، عراق را تهديدبه تحريم هاي 
اقتصادي درواكنش به اقدام پارلمان اين كشور كرده است.

پارلمان عراق روز )يكش��نبه( با برگزاري نشستي درباره 
اخراج نيروهاي امريكايي از اين كش��ور به خروج تمامي 
نيروهاي خارج��ي راي داد. نمايندگان عراقي همچنين 
خواستار منع استفاده از حريم هوايي عراق به هر دليلي 
توسط نيروهاي خارجي ش��د. پارلمان عراق همچنين 
خواستار تقديم شكايت رسمي به سازمان ملل و شوراي 
امنيت عليه امريكا شد كه دونالد ترامپ به اين اقدام واكنش 
نشان داد و عراق را تهديد به اعمال تحريم كرد. اين اقدامات 
پارلمان ع��راق در واكنش به حمله تروريس��تي امريكا 

عليه فرماندهان مقاومت انجام شد. سردار سپهبد قاسم 
سليماني فرمانده شهيد سپاه قدس و ابومهدي المهندس 
معاون سازمان نيروهاي مردمي عراق به همراه ۸ نفر ديگر 
بامداد روز جمعه در مسير فرودگاه بغداد به دستور »دونالد 
ترامپ« رييس جمهوري امريكا و با پهپادهاي وزارت دفاع 
اين كشور )پنتاگون( ترور ش��دند و به شهادت رسيدند. 
دونالد ترامپ تهديد كرده اس��ت ك��ه در صورت مجبور 
شدن نيروهاي امريكايي به خروج از امريكا، تحريم هايي 
را عليه عراق، دومين توليد كننده بزرگ نفت در سازمان 
كشورهاي صادر كننده نفت )اوپك( اعمال خواهد كرد. 
بغداد روز گذش��ته از نيروهاي امريكايي و ساير نيروهاي 

خارجي خواست تا عراق را ترك كنند.
بانكوك پست در گزارشي از تاثير تحوالت خاورميانه 
بر اقتصاد شرق آسيا نوشت: ترامپ عراق را كه دومين 

كش��ور توليد كننده بزرگ نفت دراوپك است، تهديد 
به تحريم كرده چرا كه پارلمان اين كشور با مصوبه اي 
خواستار خروج نيروهاي خارجي از اين كشور شده است 
.  براساس اين گزارش نرخ برابري پزو فيليپين نيز امروز 
در مقابل دالر امريكا ۰.۲ درصد كاهش داشت. عالوه 
براين بازار بورس اوراق بهادار مالزي نيز روز دوشنبه با 
كاهش ۰.9 درصدي حجم معامالت و خريداران اوراق 
سهام روبه رو شد. بازارسهام اندونزي نيز با ۱.۱ درصد 
كاهش همراه بود كه اين رقم بييش��ترين نرخ ريزش 
اين بازار در يك ماه گذش��ته بوده اس��ت. شركت هاي 
مالي و مصرف كننده در جنوب شرق آسيا از جمله بانك 
مركز آسيا و بانك رايت اندونزي از مهم ترين متضرران 
ريزش بازار سهام در جنوب شرق آسيا در روز دوشنبه 
بودند. شاخص نقدشوندگي سهام ۴5 شركت بزرگ 

اندونزياي��ي نيز در بازار بورس اين كش��ور و منطقه به 
ميزان ۱.5 درصد كاهش يافت.

برخي از بخش هاي مهم مالي و صنعتي سنگاپور نيز امروز 
به ترتيب با افت ۰.۸ و ۱.۲ درصدي روبه رو بودند.

پيش تر برخي از كارشناسان بازار بورس و اوراق شرق آسيا 
اعالم كردند ترور سردار شهيد قاسم سليماني توسط امريكا  
ضمن تاثير بر اقتصاد ش��رق آسيا از جمله كاهش ارزش 
سهام در بورس كره جنوبي، سرمايه گذاران و سهامداران 

اين كشور را نيز به شدت نگران كرده است.
به گفته اين كارشناس��ان تحوالتي ك��ه در آينده رخ 
مي دهد مانند مسائل خاورميانه، اوضاع كره شمالي و 
تنش هاي فزاينده ميان ايران و امريكا روي كره جنوبي 
به ويژه بازار بورس اين كشور و ساير كشورهاي شرق 

آسيا تاثيرات فراواني دارد.
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 مثلث حمايت از بازار سرمايه
با شهادت سردار س��ليماني و شكل گيري موجي از 
تنش هاي كالمي و خط و نشان كشيدن هاي ايران 
و امريكا، بازار سرمايه روز گذشته ريزش قابل توجهي 
داش��ت. البته بازار مي توانست سقوط سنگين تري 
تجربه كند، اگر حماي��ت صندوق ها و حقوقي هاي 

بازار  نبود!
به گزارش بورس نيوز، حمايت حقوقي ها و صندوق 
توسعه و صندوق تثبيت بازار و... از سهم ها، همان ديروز 
بسياري از صف هاي فروش را جمع كرد و امروز، شرايط 
عادي تر است و حمايت حقوقي ها از بازار ادامه دارد و 
به نظر اكثر كارشناسان و تحليلگران بازارسرمايه، با در 
نظر گرفتن اصالح سنگين ديروز و حمايت حقوقي ها، 
بورس تهران احتماال فردا يا سه شنبه به تعادل مي رسد 
و در روزهاي آينده مجددا روند صعودي خود را   پيش 
خواهد گرفت. بهنام مرادي كارشناس بازارهاي مالي 
در گفت وگو با بورس نيوز در خصوص وضعيت بازار 
سرمايه بيان كرد: شهادت س��ردار قاسم سليماني، 
ضايعه دردناكي براي مردم ايران بود و شهادت ايشان 
را به خانواده ايشان و مردم كشورمان تسليت مي گويم. 
اما آنچه روز شنبه در بورس تهران گذشت، فقط رفتار 
هيجاني نبود. وي افزود: اين اقدام امريكا در منطقه، 
اقدامي در جهت تقويت خط تروريسم و بر هم زدن 
امنيت منطقه بود . اين منطقه به عنوان كريدور انرژي و 
يكي از كانال هاي مهم ترانزيتي و مراكز اقتصادي بزرگ 
دنيا بعد از اين اتفاق دچار بحران بزرگي شده و امريكا 
طبق عادت و رسالت هميشگي با دخالت مستقيم در 
اوضاع منطقه، اين شرايط را به وجود آورده است. اين 
بحران، جدي بوده و نمي توان واكنش سهامداران را 
فقط ناشي از هيجان دانس��ت. اما اميدواريم با تدبير 
مقام معظم رهبري و دولتمردان، بازار س��رمايه هر 
چه سريع تر به ش��رايط عادي بازگردد. مرادي اضافه 
كرد: عملكرد صندوق ها در حمايت از بازار سرمايه، 
قابل تقدير بوده اما؛ نقدي كه به حمايت صندوق ها و 
حقوقي ها وارد است اين است كه بهتر بود روز شنبه 
در همان ابتداي معام��الت، خريدهاي خود را انجام 
دهند. اين اقدام حمايتي مي توانست بهتر مديريت 
شود؛ اقدامات حمايتي در چنين شرايط حساسي، 
نيازمند مديريت ظريفي است. چشم سهامداران خرد و 
حقيقي ها هم به حقوقي ها است. وي در پيش بيني روند 
آتي گفت: اميدواريم در روزهاي آينده نحوه مديريت 
بهبود يافته ضمن اينكه دولت بايد در نظر داشته باشد 
كه بازار سرمايه، آينه تمام نماي اقتصاد كشور است. اگر 
بخواهيم اقتدار و ايستادگي كشور را در تمامي ابعاد به 
رخ دشمن بكشيم، بايد اين بازار مديريت شود. مرادي 
افزود: نحوه اين حمايت بايد بسيار مديريت شده باشد 
و ب��راي تحقق اين منظور هم دولت باي��د از اين بازار 
حمايت كند و هم نقدينگي كافي براي حمايت از اين 
بازار، تزريق شود. اين كارشناس بازارسرمايه تاكيد كرد: 
به سهامداران هم توصيه مي شود شرايط را درك كنند 
و باور داشته باشند اتفاق تلخي كه رخ داده، براي همه 
مردم ايران و حتي منطقه، يك بحران بوده است. قطعا 
با اندكي صبر و بردباري، از اين بحران هم عبور خواهيم 
كرد. در اين ش��رايط، هر چه رفتار ما هوشمندانه تر 
باشد، رسيدن به شرايط عادي و پشت سر گذاشتن 
بحران هم راحت تر خواهد بود. مديران ارشد اقتصادي 
كشور، مس��ووالن بانك مركزي و س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار كشور نيز بهتر است ارتباط كالمي خود را 
با مردم بيشتر كنند و از قدرت رسانه ها براي آرام كردن 

مردم بهره ببرند.

صرف اتكا  به حمايت 
حقوقي ها صحيح نيست

اگر سازوكار بازار س��رمايه، اتكا به صندوق تثبيت 
بازار و... باشد، اين به عنوان يك شوك مقطعي يا يك 
مقابله مقطعي مي تواند موثر باشد و اثر مهم آن اين 
است كه همه فعاالن حقيقي و حقوقي با يكديگر، 
هم قسم شدند و حضورشان در عرضه سهام و فروش 
بهترين كمك است. فردين آقابزرگي در خصوص 
حمايت از بازار س��رمايه توسط حقوقي ها به اظهار 
داش��ت: اگر منابع مالي در نظر گرفته ش��ده براي 
حمايت هاي مقطعي در بازار مالك قرار داده شود، 
چنين اقدامي نتيجه مناسبي را دربر نخواهد داشت 
زيرا منابع، محدوديت دارد اما؛ اگر اين همكاري به 
صورت همه جانبه باشد و صرفا در جهت خريد نباشد. 
وي ادامه داد: از سوي ديگر، برخي از فروشندگان كه 
خود آنها برابري مي كنند از لحاظ ميزان حجم خريد 
و فروش با حقوقي ها نيز بايد توصيه شود كه چنين 
اقدامي غيرحرفه اي بوده و اثر هيجان كاذب مقطعي 
در صف فروش وارد مي شود و اصرار به فروش، نتيجه 
مطلوبي را براي بازار سرمايه به همراه نخواهد داشت.

اين كارشناس بازارس��رمايه افزود: صرف اتكا به 
حمايت حقوقي ها براي خريد صحيح نيس��ت 
چراكه مطمئنا ممكن است حقوقي ها نيز اختالف 
نظر و آرايي بر خريد خود داش��ته باشند. وي در 
ادامه فعاالن بازار س��رمايه را ب��ه تامل در فروش 
توصيه كرد و ادام��ه داد: صرف نظر از اينكه بازار 
مس��ير رو به نزول را پيش گرفته، اشتباه است و 
اگر تنها به اميد سودآوري، قصد سرمايه گذاري 
ارجحيت پيدا كند اصال نبايد استدالل و تفاوتي 
براي خريد در چنين بازه هايي مطرح باش��د اما؛ 

ريسك سيستماتيك سياسي بي تاثير نيست.
مديرعامل كارگزاري بان��ك دي تاكيد كرد: اگر 
سازوكار بازار سرمايه، اتكا به صندوق تثبيت بازار 
و ... باشد، اين به عنوان يك شوك مقطعي يا يك 
مقابله مقطعي مي تواند موثر باشد و اثر مهم آن 
است كه همه فعاالن حقيقي و حقوقي با يكديگر، 
هم قسم شدند و حضورش��ان در عرضه سهام و 
فروش بهترين كمك است. آقابزرگي در رابطه با 
ادامه دار بودن روند روز گذشته عنوان كرد: به هيچ 
عنوان حتي در حادترين شكل ممكن نيز چنين 
پيش بيني نمي ش��ود؛ معموال اصل و مهم ترين 
رفلكس بازار در بدو شروع و ورود اطالعات و اخبار 

نااميدكننده، پرتنش خواهد بود.
اين فعال بازارسرمايه در پايان خاطرنشان كرد: اوج 

ريزش ديروز رقم خورد.

پس لرزه هاي شهادت سردار سليماني در بازارهاي مالي منطقهعرضه اوليه ۵ درصدي شستا در بورس
مديرعامل شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( گفت: 
ميزان عرضه شس��تا بزرگ اس��ت بنابراين زمان بورسي شدن آن  
طوالني خواهد بود، اما با نظر سازمان بورس احتمال دارد كه حدود 

پنج درصد آن در بازار سرمايه عرضه شود.
به گزارش سنا، محمد رضواني فر در نشست بررسي عملكرد ماهه 
ش��ركت هاي تابعه صبا تامين افزود: البته شايد ميزان عرضه اوليه 
سهام شس��تا تا ۱۰ درصد نيز قابل افزايش باشد. البته اين ميزان 
براي عرضه اوليه است و بقيه آن متناسب با سياست هاي سازمان 

و شرايط بازار انجام مي شود.
وي با اظهار اميدواري نس��بت به بورس��ي ش��دن صب��ا تامين و 
شركت هاي تابعه آن در سال 9۸ گفت: حضور شستا، هلدينگ ها 
و ش��ركت هاي تابعه در بورس عامل اصلي رس��يدن به اصل مهم 

شفافيت است.

رضواني ف��رد ادامه داد: مهم ترين و نخس��تين برنامه ما به منظور 
تحول در شستا ساماندهي شركت ها از طريق ادغام، انحالل، ورود 
به بورس و فروش س��هام بود. در يك سال گذشته، هفت شركت و 
يك هلدينگ به بورس پيوستند و مراحل ورود به بورس شركت هاي 

باقي مانده به سرعت در حال انجام است.
مديرعامل شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( اظهار 
داشت: آگاهي بخشي، به روزرساني و شفاف سازي براي سهامداران 

و ذي نفعان تامين اجتماعي اهميت بسزايي دارد.
رضواني فر ب��ا تجلي��ل از عملكرد ش��ركت هاي تابع��ه هلدينگ 
سرمايه گذاري صبا تامين افزود: شركت سرمايه گذاري صبا تامين 
و شركت هاي تابعه آن بازوي اصلي شستا در صيانت و بازارگرداني 
سهام شركت هاي بورسي شستاست و از اين جهت اهميت بسزايي 

دارد.

در آغاز معامالت هفتگي بازارهاي بورس منطقه خاورميانه، سهام شركت 
آرامكوي عربستان براي دومين روز متوالي كاهش داشت و با حدود ۰.۲ درصد 
افت به ۳۴.۴5 ريال سقوط كرد. به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، در آغاز 
معامالت هفتگي بازارهاي بورس منطقه خاورميانه، سهام شركت آرامكوي 
عربستان براي دومين روز متوالي كاهش داشت و با حدود ۰.۲ درصد افت به 
۳۴.۴5 ريال سقوط كرد. اين پايين ترين رقم ثبت شده براي سهام اين شركت 
از زمان عرضه اوليه در بازار بورس در ۱۱ دسامبر به شمار مي رود. ارزش سهام 
شركت آرامكو كه اولين محك جدي خود پس از عرضه عمومي در بورس 
را تجربه مي كند ديروز نيز افت ۱.۷ درصدي را تجربه كرده بود. ارزش سهام 
آرامكو از زمان رسيدن به رقم ۳۸.۷۰ ريال تاكنون حدود ۱۱ درصد افت كرده 
است. روز يكشنبه و در نخستين روز معامالت بورس پس از شهادت سردار 
سليماني بازارهاي بورس منطقه خليج فارس در واكنش به افزايش نگراني ها  
شاهد كاهش ش��اخص ها بودند و سراسر قرمز پوش شدند. شاخص بورس 

كويت ديروز بيشترين كاهش را داشت و در پايان معامالت افت ۴ درصدي 
را تجربه كرد. شاخص تداول در بورس عربستان نيز ديروز كار خود را با ۲.۴ 
درصد افت به پايان برده بود. به گفته محمدعلي ياسين، استراتژيست ارشد 
موسسه الظبي كپيتال در ابوظبي: »سرمايه گذاراني كه اميدوار بودند سال 
۲۰۲۰ شاهد كاهش تنش هاي ژئوپولتيك در خاورميانه و شمال آفريقا باشند، 
اميدهاي خود را در دومين روز سال بر باد رفته ديدند... سال ۲۰۲۰ همچنان 
سال تنش هاي باالي ژئوپولتيك خواهد بود.« بر اساس گزارش بلومبرگ، 
هزينه بيمه بدهي هاي عربستان در قبال هرگونه نكول به شدت افزايش يافته 
است. به گفته فهد اقبال، تحليلگر موسسه كرديت سوييس در خاورميانه، 
ميزان تداوم افت شاخص هاي بورس كشورهاي عربي بستگي به اين خواهد 
داشت كه ايران چگونه و چه زماني دست به تالفي ترور سردار سليماني بزند. 
وي افزود: »يك حس نگراني و صبر و انتظار در بازارها حاكم شده است... كسي 
نمي داند ايران مي خواهد چكار كند يا تالفي ايران چقدر شديد خواهد بود.«



تشكلها6اخبار

يك موسسه بين المللي تحليل كرد

در نشست فعاالن اقتصادي با نهادهاي دولتي انجام شد

آينده كسب وكار در خاورميانه

نقد نقشه راه توسعه صادرات برق 

تعادل | گروه تجارت| 
چشم انداز كشورهاي منطقه خاورميانه چگونه خواهد 
بود؟ آيا كشورهاي منطقه مي توانند اشتغال كافي براي 
جوانان ايجاد كنند؟ آيا كسب وكارهاي بزرگ خانوادگي 
كه بر بخش خصوصي مسلط شده اند، توانايي رقابت با 
نسل جديدي از رقباي كارآفرين را خواهند داشت؟ آيا 
اجراي ايده هاي گوناگوني كه در مناطق ديگر با موفقيت 
همراه بوده اند، در منطقه خاورميانه نيز موفق خواهند 
بود؟ آيا الگوهاي مصرف در خاورميانه متفاوت از ديگر 
مناطق جهان است؟ آيا تجارت الكترونيك در اين منطقه 
همانند ساير نقاط جهان رشد كرده است؟ آيا مردم اين 
منطقه به مسائل مربوط به سالمت اهميت مي دهند؟ 
اينها همه پرسش هايي اس��ت كه براي واكاوي آينده 
كس��ب وكار در منطقه خاورميانه مطرح مي شود. در 
همين حال، موسسه مك كينزي در دسامبر سال 2019 
گزارشي را با عنوان آينده كسب وكار در خاورميانه منتشر 
كرده، كه در آن فرصت ها و چالش هاي كس��ب وكار را 
در منطقه خاورميانه مورد واكاوي قرار داده اس��ت. به 
گزارش معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق تهران و با 
اس��تناد به داده هاي اين موسسه بين المللي، مي توان 
گفت كه منطقه خاورميانه به طور همزمان با چالش هاي 
ساختاري و در عين حال فرصت هاي بزرگي مواجه است. 
نرخ باالي بيكاري حدود 4 برابر ميانگين جهاني در اين 
منطقه را بايد از چالش هاي بزرگ خاورميانه عنوان كرد 
كه البته مي تواند به فرصتي بزرگ نيز تبديل شود. اين 
منطقه از ويژگي هاي ساختاري پيچيده اي برخوردار 
اس��ت و به همين دليل بايستي براي هر كشور و حتي 
به ازاي هر شهر در اين منطقه، استراتژي هاي متفاوتي 
اتخاذ گردد. اين استراتژي ها متناسب با اينكه نقاط قوت 
مورد توجه قرار گيرد يا روي نقاط ضعف، تمركز شود؛ 

متفاوت خواهد بود.

  خاورميانه، تركيبي از پيچيدگي ها
منطقه خاورميانه در حال حاضر با چالش هاي متعددي 
روبرو است؛ ش��رايط اين منطقه ناپايدار است و همين 
موضوع فعاليت اقتصادي را دشوار مي كند. با اين وجود 
دو نوع نگرش نس��بت به آين��ده اقتصادي اين منطقه 
وجود دارد. در نگرش نخس��ت كه خوش بينانه اس��ت 
مي توان محرك هاي قابل توجهي را براي رشد اقتصادي 
منطقه خاورميانه متصور مي شوند كه ازجمله آنها بايد 
به »سرمايه گذاري هاي كالن، جمعيت جوان مايل به 
تغيير و بازار مصرف بزرگ و جذاب منطقه« اشاره كرد. 
در نگرش نوع دوم با توجه به وضعيت ژئوپلتيك منطقه 
و نوسان قيمت نفت طي سال هاي اخير، نگراني هايي 
در خصوص وضعيت اقتصادي و امكان كسب موفقيت 

در آينده، وجود دارد.
از ديگر مشكالت ساختاري اين منطقه مي توان به نرخ 
باالي بيكاري آن اشاره كرد؛ براساس آمار جهاني نرخ 
بيكاري در خاورميانه حدود 4 برابر ميانگين جهاني آن 
است. همچنين در اين منطقه از هر 4 كودك تنها يك نفر 
امكان تحصيل دارد؛ در نتيجه امكان كشف موقعيت هاي 
كاري براي افراد، محدود مي شود. در چنين شرايطي 
يافتن راهي براي رفع معضل آموزش و اشتغال ضروري 
به نظر مي رس��د و مي تواند زمينه تحرك در پيش��برد 

اقتصاد را فراهم آورد.
خاورميان��ه را باي��د تلفيقي از كش��ورهاي مختلف با 
پيچيدگي هاي بسيار دانست. برخي از كشورهاي اين 
منطقه همچون مصر از قدمت بسيار طوالني برخوردار 

هستند؛ برخي ديگر نيز همچون امارات متحده عربي، 
قدمت تنها 50 س��اله دارند. برخي از كش��ورهاي اين 
منطقه بسيار ثروتمند و برخي فقير هستند تا جايي كه 
درمواردي اختالف توليد ناخالص داخلي سرانه كشوري 
ثروتمند حتي تا 100 برابر سرانه توليد ناخالص داخلي 
كش��وري فقير برآورد مي شود. اختالف جمعيت قابل 
توجهي نيز در اين كشورها به چشم مي خورد. كشوري 
همچون پاكستان بيش از 200 ميليون جمعيت دارد؛ 
اين در حالي است كه جمعيت بحرين تنها 1.5 ميليون 
نفر، گزارش مي شود. بنابراين مي توان اذعان كرد با توجه 
به تفاوت ياد شده در خاورميانه، بايد به ازاي هر كشور يا 

هر منطقه، سياست هاي مختلفي اتخاذ شود.

  تغيير در راه است
با اين حال، ش��ركت هاي بين المللي كه قصد ورود به 
منطقه خاورميانه و آغاز كسب وكاري در آنجا را دارند 
بايد در درجه نخس��ت سطح دانش خود را درخصوص 
اين منطقه افزاي��ش دهند. براي رش��د دانش محلي 
مي توان از همكاري شركت هاي محلي، كسب وكارهاي 
خانوادگي و س��اير نهادهايي كه ش��ناخت عميقي از 
فرهنگ منطقه دارند، كمك گرفت. به وي ژه كه در موارد 
متعددي مشاهده مي شود دليل عدم موفقيت برخي از 
شركت هاي بين المللي در خاورميانه، تصورات نادرست 
و عدم شناخت بازارها و نيازهاي مصرف كنندگان اين 
منطقه اس��ت. درواقع هرآنچه در بازاره��اي خارج از 
خاورميانه با موفيت همراه بوده، لزوما در اين منطقه هم 

با نتايج مثبتي همراه نخواهد بود. 
شناخت مصرف كنندگان اين منطقه نيز از ديگر مواردي 
اس��ت كه تاثير بس��زايي در موفقيت توليدكنندگان 
دارد. بررسي هاي صورت گرفته حكايت از آن دارد كه 
مصرف كنندگان در خاورميانه بسيار متنوع هستند. آنها 
اغلب نس��بت به تغييرات قيمت حساس اند و وفاداري 
چنداني به برندها ندارند؛ تا جايي كه مي توان گفت به 

دنبال نوآوري، مارك هاي جديد و حتي ارزان تر هستند. 
در دوره اي مردم اين منطقه گمان مي كردند هرچه از 
غرب وارد شود، كيفيت باالتري خواهد داشت. اما امروزه 
اين نگاه در منطقه خاورميانه در حال تغيير است. مردم 
خاورميانه اگرچه خواستار تغيير و بهبود كيفيت زندگي 
خود هستند اما در عين حال نسبت به كشور و سنت خود 
افتخار مي كنند. تا جايي كه در موارد متعددي مشاهده 
مي ش��ود از مش��اغل، برندها و توليدكنندگان محلي 
حمايت مي كنند. بنابراين همچنان بايد تاكيد كرد ورود 
موفق ش��ركت هاي بين المللي به اين منطقه مستلزم 
تحقيق و شناخت درخصوص نوآوري هاي محلي است. 
در دني��اي كنوني همپاي تغييراتي ك��ه در دنيا انجام 
مي شود؛ حوزه هاي جديد تجارت نيز فرصت حضور در 
خاورميانه را پيدا مي كنند؛ توسعه تجارت الكترونيك را 
بايد يكي از مصاديق بهبود وضعيت كسب وكار در منطقه 
خاورميانه دانست. با رشد تكنولوژي تجارت الكترونيك 
در اين منطقه اهميت ويژه تري پيدا كرده تا جايي كه 
در حال حاضر، حدود 30 تا 40 درصد خريدها به صورت 

آنالين انجام مي شود. 

  دولت و بخش خصوصي
بخش قابل توجهي از درآمد كشورهاي منطقه خاورميانه 
از طريق نف��ت و منابع انرژري و توس��ط دولت تامين 
مي ش��ود، بايد اذعان كرد كه در چنين شرايطي دولت 
نقش بس��يار اثرگذاري در حوزه ه��اي مختلف دارد. 
براس��اس آم��ار در كش��ورهاي خليج فارس و س��اير 
كشورهاي منطقه، حدود 80 درصد سرمايه گذاري ها 
توسط دولت يا نهادهاي مرتبط با آن انجام مي شود. اين 
وابستگي به نفت مشكالتي را براي كشورها ايجاد كرده 
و دامنه تبعات آن روز به روز گسترده تر مي شود. ازجمله 
آنكه اقتصاد خاورميانه با س��رعت اندكي در حال رشد 
است درحالي كه هزينه هايي همچون هزينه اشتغال، 
يارانه هاي پرداختي براي اشتغال محلي و .... به سرعت 

در حال رشد هستند. اين موضوع به قدري جدي است 
كه حتي مي تواند زمينه ورشكستگي كشورها را فراهم 
آورد. همين مشكالت زمينه توجه به بخش خصوصي 
و تغيير رويكرد اقتصاد از وابستگي اقتصادي از دولت به 
بخش خصوصي را فراهم كرده اس��ت. درواقع مي توان 
اذعان كرد كه اكنون زمان آن رس��يده تا موازنه بخش 

دولتي و خصوصي در منطقه خاورميانه، تغيير كند.
البته در چنين ش��رايطي بخش خص��وص خاورميانه 
نيز با تحوالت عظيمي روبرو بوده است، چراكه اقتصاد 
به صورت فزاينده اي توسط كسب وكارهاي خانوادگي 
هدايت مي شود. اما پيش بيني مي شود بعد از نسل سوم 
اين كسب وكارهاي خانوادگي، احتمال بقاي آنها حدود 
15 درصد شود. بنابراين اين بنگاه ها نيز نياز به تحولي 
بزرگ دارند تا بتوانند در بازاري كه كار كردن در آن روز 

به روز سخت تر مي شود، بسيار رقابتي باشند.
بنابراين مي توان اينطور نتيجه گرفت كه در هر اقتصاد 
سالمي بايد تعادل قابل قبولي ميان سرمايه گذاري هاي 
دولت و بخش خصوصي وجود داش��ته باشد كه زمينه 
ايجاد نوآوري و كارآفرين��ي را مهيا كند. چراكه دولت 
به تنهايي نمي تواند كارفرماي همه مردم باشد و بخش 
خصوصي نيز بايد نقش بيش��تري در اقتصاد، به عهده 

بگيرد.

  توسعه در خاورميانه، سرعت مي يابد
خاورميانه از ظرفيت هاي قابل قبولي براي سرمايه گذاري 
برخوردار است اما اين موضوع را نمي توان منبعي كافي 
براي رش��د اقتصادي و منبعي براي نوآوري به حساب 
آورد. با اين وجود انتظار مي رود ظرف 4 تا 5 سال آينده، 
خبرهاي خوبي از توس��عه اين منطقه به گوش برسد. 
به ويژه كه بس��ياري از دولت ه��اي خاورميانه محيط 
مساعدي را براي شكل گيري فعاليت هاي جديد ايجاد 
كرده اند كه ازجمله آنها مي ت��وان به تخصيص منابع 
بانك مرك��زي لبنان به صندوق هاي س��رمايه گذاري 

مخاطره پذير يا اس��تقرار انكوباتورها )مراكز رشد( در 
امارات متحده عربي اشاره كرد.

از ديگر داليل خوش بيني نس��بت به چشم اندازهاي 
منطقه خاورميانه، مي توان به س��رمايه گذاري بر روي 
كارآفرينان و همچنين سرمايه گذاري بر روي ايده ها، 
اش��اره كرد. تا جايي كه طي سال هاي اخير در منطقه 
خاورميانه درصد ش��ركت هايي كه ب��ر روي فناوري 
متمركز شده اند افزايش يافته اس��ت. چنانچه در اين 
منطقه، زيرساخت ها به درستي براي جوانان فراهم شود، 
آنها مي توانند نوآوري و ايده هاي ناب خود را به آفريقا و 
حتي ساير كشورهاي جهان صادر كنند. عالوه بر اين بايد 
خاطرنشان ساخت در اين منطقه توسعه به سرعت اتفاق 
مي افتد؛ براي مثال صنعتي كه در خارج از اين منطقه 
به حدود 30 تا 40 سال زمان براي توسعه احتياج دارد، 
در اين منطقه با گذشت 4 تا 5 سال به توسعه مي رسد.

  كاهش وابستگي به نفت
با جديت دنبال مي شود

در گذشته نياز عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي همانند 
امروز در منطقه خاورميانه احساس نمي شد؛ زيرا حتي 
با وجود كاهش قيم��ت اين منبع خدادادي، همچنان 
درآمده��اي حاصل از فروش آن، نياز اين كش��ورها را 
تامين مي كرد. اما در حال حاضر كشورهاي منطقه به 
دنبال كاهش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي هستند. 
صنايع ايجاد شده در عربس��تان سعودي و در ابوظبي 
گوياي اين امر هستند. اين دست فعاليت هاي توسعه اي 
در س��اير كش��ورهاي منطقه نيز آغاز شده و با جديت 
پيگيري مي شود. هرچند همچنان تا رسيدن به هدف 
اصلي كه عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي بوده فاصله 
زيادي وجود دارد، اما تحقق اين هدف دور از دسترس 

نيست و در آينده اي نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.
براي كاهش وابس��تگي به نفت بايد ابت��دا يارانه هاي 
پراختي دولت هاي اين منطقه براي ب��رق، گاز و ... كه 
هزينه هاي م��ازادي را به دوش دولت ها وارد مي كنند، 
حذف شوند. حذف اين يارانه ها در بلندمدت مي تواند 
به عنوان محرك بخش خصوصي ش��ناخته شود تا به 
استفاده از فناوري هاي جديد روي آورند، مدل تجاري 
خود را تغيير بدهند و كيفيت عملكرد نيروي كار خود 
را بارور سازند. در ادامه بايد ساختار مالياتي بسياري از 
كشورهاي منطقه اصالح شود. اخيرا در برخي كشورهاي 
اين منطقه قانون دريافت ماليات بر ارزش افزوده، اجرا 
مي شود كه قدم مثبتي است و شفافيت بيشتر معامالت 
را به دنبال دارد. افزايش به��ره وري نيروي كار از ديگر 
اقداماتي است كه در خاورميانه بايد انجام شود. از آنجا 
كه پتانسيل فراواني در منطقه براي جذب و نگه داشتن 
افراد مستعد وجود دارد، انتظار مي رود در آينده نزديك، 
تغييرات فراواني در بخ��ش بهبود عملكرد نيروي كار 

ايجاد شود.
از مجموع موارد ياد شده، مي توان اينطور نتيجه گرفت 
كه اقتصاد خاورميانه از بازار انرژي به سمت تامين نياز 
مصرف كنندگان، پيش مي رود. در چنين شرايطي از 
دولت ها انتظار مي رود قدم هاي جسورانه تري درجهت 
متنوع س��ازي اقتصاد بردارند. اين ش��رايط به بخش 
خصوصي اين امكان را مي دهد تا روز به روز بزرگ تر شود. 
البته كه همچنان منابع طبيعي سهمي از تامين اعتبار 
اين منطقه را بر عهده خواهند داشت اما انتظار مي رود 
كه اس��تعدادهاي منطقه با مجموعه اي از مهارت ها و 

نوآوري ها شكوفا شوند.

تعادل | نمايندگان بخش خصوصي و نهادهاي دولتي 
در نشستي كه به منظور بررسي طرح مطالعاتي تدوين 
نقشه راه توسعه صادرات برق توسط معاونت بررسي هاي 
اقتصادي اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، به مولفه هاي 
اثرگذار و چالش هاي توليد و ص��ادرات برق پرداختند 
و مش��كالت پيش روي بخش خصوصي و راهكارهاي 
احتمال��ي آن را مطرح و بررس��ي كردند. س��نديكاي 
شركت هاي توليدكننده برق كه از سوي اتاق بازرگاني 
تهران، با نظ��ارت معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اين 
اتاق، به عنوان مجري تدوين نقشه راه توسعه صادرات 
برق و طراحي سازو و كارها و بسته سياستي- حمايتي 
انتخاب شده و كار را به پيش برده است، نتايج اوليه اين 
تحقيق را تشريح كرد و به اشتراك گذاشت تا نظرات و 
بازخورده��ا را براي اصالح احتمالي و تدوين نهايي اين 

مطالعه انجام دهد. 

  نقد و واكاوي يك طرح
طرح مطالعاتي تدوين نقش��ه راه توس��عه صادرات از 
آنجا مدنظر قرار گرفته اس��ت كه صادرات برق مزاياي 
بس��ياري در ابعاد متفاوت اقتصادي، سياسي، امنيتي 
و فني دارد و در ش��رايطي كه ف��روش و صادرات نفت و 
دستيابي به درآمدهاي ارزي ناش��ي از آن دشوار شده 
اس��ت، صادرات ديگ��ر كاالها به مرات��ب حائز اهميت 
بيشتري است. با اين وجود كشور استراتژي مشخصي 
براي صادرات برق ندارد. بنابر آمار موجود طي سال هاي 
1390 تا 139۷ ظرفيت نصب شده توليد در كشور 23 
درصد رشد داشته اس��ت در حالي كه صادرات برق در 
همين بازه با افت2۷ درصدي مواجه بوده است. با توجه 
به نياز كش��ورهاي همس��ايه مانند »عراق، پاكستان و 
افغانستان« به برق و وجود بازارهاي بالقوه در همسايگي 
كشور، به داليل متعدد از پارادايم فكري حاكم گرفته تا 
زيرساخت ها و مقرره هاي موجود، توسعه صادرات برق 
هدفي سهل الوصول و آسان نيست و عالوه بر اين تحت 
تاثير مالحظات فني مانند تغيير فصول و نوسان مصرف 
داخلي است. همچنين اگرچه بخش خصوصي سهمي 

نزديك ب��ه ۶0 درصد در توليد برق در كش��ور دارد، اما 
مالكيت شبكه انتقال برابر قانون در يد اختيار و انحصار 
دولت است. با توجه به قيمت پايين خريد برق از سوي 
دولت از نيروگاه ه��اي بخش خصوصي و نياز به برق در 
كشورهاي همس��ايه، مجوز صادرات و تسهيل شرايط 
آن همواره از مطالبات بخش خصوصي بوده اس��ت كه 
مي تواند البته به ارزآوري و توس��عه صادرات در اقتصاد 

ايران بسيار كمك كند.
در ابتداي نشست بررس��ي نتايج اوليه طرح مطالعاتي 
سنديكاي شركت هاي توليدكننده برق، كه توسط مريم 
خزاعي، معاون بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران 
هدايت مي شد، نماينده اين سنديكا با اشاره به اهداف 
طرح مانند تدوين نقشه راه توسعه صادرات برق، تدوين 
بسته سياستي و رويه هاي اجرايي و مديريتي، شناسايي 
بازارهاي هدف، بررسي آماري و تحليلي تجارب داخلي 
در توس��عه صادرات برق و... عنوان كرد كه در اين طرح 
مطالعات��ي از روش هاي مختلف كتابخان��ه اي، توزيع 
پرس��ش نامه، انجام مصاحبه هاي تخصصي و برگزاري 
پانل  خبرگان استفاده شده است. به گفته نماينده اين 
سنديكا مسائلي چون غيرمنطقي بودن قيمت سوخت 
گاز براي متقاضيان خصوصي ص��ادرات برق، ابهام در 
زمينه توسعه خطوط انتقال توسط بخش خصوصي يا 
دولتي و چگونگي تخصيص ظرفيت خط براي صادرات، 
فقدان مكاني��زم تاييد اهليت ش��ركت هاي متقاضي 
صادرات برق، فق��دان مكانيزم هاي كامل و مناس��ب 
جبران خسارت در سطوح مختلف قراردادها، مداخله 
دولت در تصدي گري و عدم موفقيت بخش خصوصي 
در جلوگيري از تصدي گري دولت؛ مشكالت در نقل و 
انتقاالت مالي در س��طح منطقه اي و بين المللي، تنوع 
اندك در ابزارهاي پوشش ريسك و سطح توسعه پايين 
بازار س��رمايه داخلي و مشكالت سياس��ي در برقراري 
ارتباط موثر با همسايگان و كشورهاي منطقه، ريسك ها 
و ... در تدوين طرح مطالعاتي و نقشه راه مدنظر قرار گرفته 
است. در طرح مطالعاتي سنديكا مسائلي چون تعيين 
قيمت برق صادرات��ي، در نظر گرفتن مالحظات ملي، 

صدور ضمانتنامه، تعريف تعرف��ه برون مرزي نيز مورد 
بررسي قرار گرفته است.

  قيمت ها بايد واقعي باشد
در ادامه اين نشست، رييس كميسيون انرژي و محيط 
زيس��ت اتاق تهران، اثرگذاري ان��دك و ناكافي بخش 
خصوصي در سياس��ت گذاري توليد و صادرات برق را 
مهم ترين چالش كنوني اين حوزه دانس��ت و از مقوله 
امنيت براي توسعه پايدار صادرات به كشورهاي منطقه 
به عنوان مولفه اي مهم ياد كرد. رض��ا پديدار افزود: در 
طرح مطالعاتي سنديكاي شركت هاي توليدكننده برق 
بر مزيت هاي رقابتي تاكيد شده است در حالي كه به نظر 
مي رسد بايد مزيت هاي نسبي هم مورد توجه قرار گيرد 
چرا كه انرژي اساسا مزيت نسبي ماست و بايد بتوانيم 
برپايه اين مزيت قيمت بهتر و رقابتي تري داشته باشم. 
او ادامه داد: اگر در حال حاضر تركيه قيمت برق صادراتي 
بهتري از ما دارد، نتيجه راندمان و بهره وري پايين ما در 
توليد است و ما بايد با استفاده از مزاياي نسبي و رقابتي 

عملكرد خود را بهبود ببخشيم.
همچنين رييس كميس��يون تسهيل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران در اين نشس��ت اولين نقد بر طرح 
مطالعاتي سنديكا را عدم تاكيد بر ضرورت واقعي شدن 
قيمت ها دانس��ت و گفت: بايد دقت شود كه هدف اين 
نيس��ت كه صنعت برق هم مانند برخي صنايع رانتي 
ديگر با استفاده از سوخت ارزان قيمت به صادرات انرژي 
به جاي صادرات محصول نهايي با ارزش افزوده بپردازد. 
محمد الهوتي همچنين پرداختن به مساله اهليت براي 
متقاضيان صادرات برق هم قابل نقد دانست و گفت: اگر 
قيمت ها واقعي شود، خودبه خود مساله اهليت هم حل 
مي شود و رانت از بين مي رود. در يك بازار رقابتي سالم، 
رانت جويان خارج مي شوند و متخصصان و اهل فن باقي 
مي مانند و اينج��ا نيازي به ارزيابي اهليت معنا ندارد. او 
در نهاي��ت با بيان اينكه بازارهاي ه��دف صادرات برق، 
بازارهاي پرريسكي هستند، افزود: اينجا نقش صندوقي 
چون صندوق ضمانت صادرات بسيار پررنگ است. بخش 

خصوصي در شرايط پرريسك نمي تواند سرمايه گذاري 
عمده انج��ام دهد و حتي اگر دولت مج��وز صادرات را 
هم صادر كند باز هم سرمايه گذاري صورت نمي گيرد. 
حمايت از صادرات بايد توس��ط نهادي چون صندوق 
ضمانت صادرات صورت بگيرد. الهوتي همچنين بر لزوم 
همكاري با طرفين خارجي و انجام سرمايه گذاري هاي 

مشترك را با هدف كاهش ريسك تاكيد كرد.

  لزوم ايجاد يك نهاد رگوالتور
محمد عوض پارسا نيز در اين نشست با توجه به مشكالت 
متعدد توليدكنندگان برق از جمله خاموشي هايي كه به 
عدم النفع و زيان واحدهاي توليدي منجر ش��ده است، 
پيشنهاد كرد كه گاز از ميادين مشترك برداشت و براي 
توليد برق صادراتي مصرف شود. او گفت: پيشنهاد ما اين 
است كه وزير محترم نفت دست از تعصب روي گاز بردارد 
چون ما نمي توانيم گاز را در بازار صادراتي بفروشيم. اما 
اگر گاز از ميادين مشترك برداشت و به برق تبديل شود، 
هم قابل صادرات اس��ت، هم درآمد بااليي براي دولت 
ايجاد مي ش��ود و توليد ناخالص داخلي كشور افزايش 
مي يابد و هم اينكه گاز ميادين مشترك از دست نمي رود.

در عي��ن حال نمايندگان وزارت نيرو و ش��ركت توانير 
نيز كه در اين نشست حضور يافته بودند، روابط مالي و 
بانكي را حائز اهميت دانستند و بر تعيين راه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات برق نيز تاكيد كردند. آنها معتقد 

بودند. وزارت نيرو مي تواند تا حد زيادي در برابر بازنگشتن 
مطالباتش ناشي از صادرات برق به كشورهاي همسايه 
مقاومت داشته باشد اما آيا شركت هاي بخش خصوصي 

چنين تواني دارند؟
نمايندگان دولت همچنين موضوعاتي چون همزماني 
فصل تابستان و پيك مصرف در ايران و بازارهاي صادراتي 
هدف مانند عراق و افغانستان را مورد توجه قرار دادند كه 
مي تواند مساله توليد و صادرات برق را تحت تاثير قرار 

دهد و به زيان بخش خصوصي بينجامد.
ابراهيم بهادراني، مش��اور عالي اتاق ته��ران هم در اين 
نشس��ت با تاكي��د بر بحث مه��م رگوالت��وري، گفت: 
نمايندگان دولت مسائل مهمي را مدنظر قرار مي دهند 
و نمايندگان بخش خصوصي نيز موضوعات با اهميت 
ديگري را مطرح مي كنند كه ه��ر دو نگاه قابل بحث و 
بررسي است. از طرفي مس��ائل سياسي منطقه نيز در 
توسعه صادرات برق بسيار حايز اهميت است. از اين رو به 
نظر مي رسد نياز مبرمي به يك نهاد رگوالتور وجود دارد 
كه نگاهي همه جانبه به مساله صادرات برق داشته باشد 

و بتواند راه هاي بهينه را ارايه دهد.
بنا بر اعالم معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني 
تهران، طرح مطالعاتي تدوين نقشه راه توسعه صادرات 
برق و طراحي ساز و كارها و بسته سياستي- حمايتي، 
پس از نهايي شدن نتايج آن براي استفاده و بهره برداري 
نهادهاي مسوول و بخش خصوصي منتشر خواهد شد.
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 نصب برچسب قيمت 
امري ضروري است

پايگاه خبري اتاق تهران | رييس اتحاديه صنف 
خواربارفروشان تهران با تاكيد بر اينكه نصب برچسب 
قيمت ب��ر روي كاالها امري ضروري اس��ت، گفت: 
هر كاالي بس��ته بندي موجود در واحدهاي صنفي 
حتم��ا داراي برچس��ب قيمت ب��وده و محصوالت 
فله اي نيز بر روي ظرف برحس��ب كيلوگرم قيمت 
دارد. صفر فرهمندجم رييس اتحاديه صنف خواربار 
فروشان تهران در ادامه افزود: كاالهايي كه در يخچال 
نگهداري مي شوند، قيمت، تاريخ توليد و مصرف آنها 
بر روي ظرف درج مي شود و برچسب ندارد. هر يك 
از كاالهايي كه به طور فله اي عرضه مي شود بر روي 
ظرف حاوي آن كاال بر حس��ب كيلوگرم بر چسب 
قيمت نصب مي ش��ود به عنوان مثال بر روي گوني 
برنج، قيمت هر يك كيلوگرم قيد مي ش��ود. رييس 
اتحاديه صنف خواربار فروش��ان تهران ادامه داد: در 
واحد صنفي اگر از هر كااليي به تعداد زياد موجود باشد 
در يك سبد يا استند يا قفسه مجزا قرار داده مي شود 
و برچسب بر روي آن استند و قفسه نصب مي شود، 
اتحاديه به نصب بر چسب كاال كامال اعتقاد دارد و اين 
موضوع را به تمامي اعضاء خود ابالغ داشته است و اين 
موضوع را امري ضروري مي دانيم. فرهمندجم اضافه 
كرد: واحدهاي صنفي تحت پوشش از همان ابتدا كه 
مبادرت به تهيه پروانه كسب مي كنند آموزش هاي 
الزم را جهت ضروري بودن برچسب قيمت مي بينند.

فراهم سازي گسترش بازار 
كاالهاي ايراني 

ايس�نا| عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است در 
صورتي كه الزامات داخلي رونق توليد شكل بگيرد، 
واحدهاي صنعتي ظرفيت قابل توجهي براي افزايش 
فرصت هاي شغلي دارند. عباس آرگون اظهار كرد: ما 
در سال هاي گذشته به دليل نبود توجه الزم به توليد 
و برخي مشكالت اقتصادي، توجه همه جانبه اي به 
توليد نداشتيم و همين موضوع باعث شد بخش قابل 
توجهي از ظرفيت هاي صنعتي و توليدي كش��ور، 
عمال با تمام توان خود كار نكنند. به گفته عضو اتاق 
بازرگاني تهران، با توجه به برنامه ريزي كه در ماه هاي 
گذشته در مسير حمايت از توليد داخل شكل گرفت 
و پس از آن با آغاز تحريم ها و محدود ش��دن واردات 
كاالهاي مصرفي ادامه پيدا كرد، فضايي جديد را براي 
گسترش بازار كاالهاي ايراني ايجاد كرد كه اين امر 
مي تواند به افزايش اشتغال و بهبود عملكرد واحدهاي 
توليدي كمك كند. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه 
براي تكميل اين فرايند باي��د برخي مقدمات مهم 
اجرايي ش��وند، تصريح كرد: در وهله اول بايد توجه 
كنيم كه محدودي��ت واردات بايد به حوزه كاالهاي 
مصرفي مربوط شود و محدوديتي در حوزه مواد اوليه 
كارخانجات ايجاد نشود، زيرا در صورت نرسيدن مواد 
اوليه، اس��تفاده از تمام ظرفيت هاي توليدي داخل 
كشور ممكن نخواهد بود. از سوي ديگر كاهش موانع 
توليد و بهبود فضاي كسب و كار اهميت فراواني دارد. 
آرگون ادامه داد: در كنار آن، بحث كاهش هزينه هاي 
توليد و قيمت تمام شده كاالها نيز موضوع مهم ديگري 
است كه بايد در دستور كار قرار بگيرد و به اين ترتيب 
امكان رقابت كاالهاي ايراني با محصوالت خارجي 
افزايش پيدا كند. به گفته اين عض��و اتاق بازرگاني 
تهران، براي گس��ترش بازار كاالهاي داخلي، قطعا 
موضوع توسعه صادرات غيرنفتي اهميت فراواني دارد 
و بايد با ارتقاي كيفيت و بهينه سازي فرايند توليد، بازار 

كاالهاي توليد داخل را گسترش دهيم.

كشور نيازي به واردات 
كودهاي آماده مصرف ندارد

ايرن�ا| ريي��س هيات مدي��ره انجم��ن صنف��ي 
توليدكنندگان كودهاي كش��اورزي با بيان اينكه 
تمامي كودهاي مصرفي كشور از محل توليد داخل 
تامين مي شود گفت: كشور هيچ نيازي به كودهاي 
آماده مصرف وارداتي مشابه توليد داخل ندارد. قباد 
فرهادي با تاكيد بر كيفي بودن كودهاي شيميايي 
توليد داخل نسبت به برندهاي خارجي اظهار داشت: 
90 درصد كودهاي توليد داخلي در بسته بندي هاي 
ش��كيل خارجي عرضه مي ش��ود. وي با بيان اينكه 
وجود كودهاي شيميايي امريكايي و اروپايي در كشور 
دروغي بيش نيس��ت، افزود: در حال حاضر به دليل 
وجود تحريم ها عليه ايران، حت��ي داروهاي مربوط 
به بيماري هاي خاص امريكايي و اروپايي وارد كشور 
نمي شود. به گفته رييس هيات مديره انجمن صنفي 
توليدكنندگان كودهاي كش��اورزي، كود مصرفي 
كشور بيش از 4 ميليون تن است درحالي كه براساس 
آمار گمرك جمهوري اسالمي كمتر از 10 هزارتن 
كود آماده مصرف )دودهم درصد( وارد كشور مي شود. 
وي مواد سازنده كود را 90 درصد آب و 10 درصد ماده 
موثره دانست و ادامه داد: در حال حاضر مواد اوليه و 
تكنيكال كود از چين، هند، روسيه، آسياي ميانه و 
تركيه تامين و وارد مي شود. رييس هيات مديره انجمن 
صنفي توليدكنندگان كودهاي كش��اورزي محور 
مشكالت صنعت توليد كودهاي بخش كشاورزي 
كش��ور را تخصيص ارز يارانه اي به واردات كودهاي 
آماده مصرف، تجارت كود، افزايش قيمت مواد اوليه 
پتروشيمي هاي داخلي، افزايش هزينه هاي ناشي از 
تحميل تشديد نظارت ها و عدم اجراي اصل 44 قانون 
اساسي برشمرد. وي تصريح كرد: دولت ارز يارانه اي 
4200 توماني را بدون احتساب ماليات و ارزش افزوده 
به واردات كودهاي آماده مصرف تخصيص مي دهد كه 
سودهاي كالن ناشي از واردات كودهاي آماده مصرف 
مستقيم به جيب واردكنندگان مي رود در عين حال 
به دليل معافيت از پرداخت ماليات و ارزش افزوده اين 
كاالها با قيمت هاي پايين به بازار عرضه مي ش��وند. 
فرهادي گفت: در حالي كه توليدكنندگان داخلي 
مشابه همين كودها را با افزايش هزينه هاي توليد، ارز 
آزاد و پرداخت ماليات و ارزش افزوده توليد مي كنند 
كه موجب افزايش قيمت توليدات داخلي نسبت به 

مشابه وارداتي آنها مي شود.
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نگراني هاي سياسي تعيين كنندگي عوامل اقتصادي را در بازار نفت خام به حاشيه راند

نفت،شاخصاندازهگيريسطحتنشهايبينالمللي
گروه انرژي|

در پي افزايش نگراني ها از وقوع درگيري نظامي گسترده 
در منطقه نفتخيز خاورميانه در پي شهادت سردار قاسم 
س��ليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي و ابومهدي المهندس، فرمانده شاخه شبه نظامي 
حشدالشعبي در عراق به دست نيروهاي امريكايي، نقش 
عوامل فيزيكي و اقتصادي در بازار نفت به حاش��يه رانده 
شد و نوسانات قيمتي اين حامل انرژي تبديل به شاخصي 
براي اندازه گيري سطح تنش هاي سياسي شد. ترور سردار 
سليماني در روز جمعه قيمت هاي نفت را حدود 4 درصد باال 
برد و حوادث پس از آن از جمله تصميم پارلمان عراق براي 
اخراج نيروهاي نظامي امريكايي از اين كشور و پاسخ دونالد 
ترامپ رييس جمهور اياالت متحده به اين تصميم كه عراق 
را به تحريم هايي شديدتر از تحريم هاي ايران تهديد كرد، 
باعث شد كه ديروز هم نفت شاهد جهش در قيمت ها باشد. 
شاخص نفتي برنت ديروز در مقاطعي مرز 70 دالر در هر 
بشكه را رد كرد كه البته در ادامه روز كمي كاهش يافت و 
در نهايت با 86 سنت يا 1.25 درصد رشد به 69 دالر و 46 
سنت در هر بشكه رسيد. شاخص نفتي امريكا نيز ديروز 
شاهد نوسانات شديدي بود و 2 دالر و 45 سنت يا 4 درصد 
افزايش يافت. اين شاخص نفتي در معامالت آتي ديروز با 

63 دالر و 63 سنت در هر بشكه معامله شد.
يك تحليلگر نفتي در مصاحبه با سي ان بي س��ي گفت 
در صورتي كه افزايش تنش ها بي��ن ايران و امريكا باعث 
اخت��الل در عرضه نفت از خاورميانه ش��ود، قيمت نفت 
مي تواند ت��ا 80 دالر هم جهش كند. به گزارش مهر، اين 
تحليلگر گفت: »قيمت نفت حول 70 دالر باقي خواهد 
ماند اما اگر درگيري ها به مناط��ق نفتي جنوب عراق يا 
كشتي راني نفت در تنگه هرمز كشيده شود، قيمت تا 80 
دالر باال خواهد رفت.«اما يك تحليلگر ايراني معتقد است 
كه اثرگذاري درگيري هاي نظامي احتمالي آتي بر نفت 
بسيار بيشتر خواهد بود و مي تواند برنت را به 150 دالر در 
هر بشكه برساند. علي اصغر زرگر، كارشناس اقتصاد سياسي 
درباره ايجاد تنش در خاورميانه و افزايش قيمت نفت گفت: 
»قيمت ها بيشتر از سوي بورس بازان و شركت هاي درگير 
حمل ونقل تغيير مي كند، زماني كه فضاي بين الملل ملتهب 
مي شود هر اتفاقي ممكن است در بازار نفت بيفتد از جمله 

اينكه عرضه كاهش يابد و قيمت ها باال برود.«
وي اف��زود: »تداوم تنش و اختالل در عرضه نفت از حوزه 
خليج فارس كه حدود 20 ميليون بشكه در روز است، حتي 
مي تواند ميزان عرضه را تا نصف نيز كاهش داده و قيمت ها را 
به صورت غير معقول تا 150 دالر باال ببرد.«به گزارش ايلنا، 
اين كارشناس اقتصاد سياسي تصريح كرد: »اگرچه اكنون 

دست ها روي ماشه است و تنش باال رفته اما هر گونه اشتباه 
محاسباتي، ماجراجويي و لغزشي، به معناي ورود به يك 
جنگ فراگير است، هر چند ايران همواره به دنبال كاهش 

تنش و اختالل در منطقه بوده است.«
وي با بيان اينكه هر گونه تنشي قيمت نفت را 5 تا 10 درصد 
افزايش مي دهد، گفت: »بورس بازان، ريسكي كه نفتكش ها 
بايد بپذيرند و همچنين مساله انبارش نفت خام مهم ترين 
عامل در افزايش تقاضا و در نتيجه رشد قيمت است كه اينها 

تماما به موضوع ناامني در منطقه برمي گردد.«
بلومبرگ نيز در گزارشي از احتمال استفاده ايران از نفت 
به عنوان سالحي براي تالفي اقدام امريكا در ترور سردار 
قاسم سليماني نوشت. بر اساس اين گزارش، دليل خاصي 
وجود ندارد كه انتظار داشته باشيم ايران با تهديد بازار نفت 
دست به انتقام از امريكا بزند، جز آنكه تاسيسات نفتي منطقه 
خاورميانه حتي با وجود بيشترين محافظت ها هم در برابر 
حمله آسيب پذير هستند و عبور نفتكش ها از تنگه هرمز 
فرصت هاي متعددي را در اختيار ايران قرار مي دهد تا در 

عبور و مرورشان اخالل ايجاد كند.

   رفتار نامتعارف شاخص هاي نفتي
بلومبرگ گ��زارش داد كه بر اس��اس اطالعات رديابي 
نفتكش ها، حدود 34 ميليون بشكه نفت خام عربستان، 
عراق و كويت از تنگه هرمز عبور كرد و رهسپار بندرهاي 
امريكا شد. اين آمار تأييد مي كند كه در حال حاضر، اياالت 
متحده حدود يك ميليون بشكه نفت از خاورميانه وارد 
مي كند، در حالي كه وابس��تگي اروپا به نفت خاورميانه 
بيشتر است. بنابراين، هر تنشي در خاورميانه كه صادرات 
نفتي اين منطقه را با تهديد مواجه كند، به طور كلي بايد 
بر شاخص نفتي برنت اثرگذاري بيشتري داشته باشد تا 
شاخص نفت امريكا. با اين حال ديروز بازار شاهد روندي 
معكوس و افزايش 4 برابري قيمت نفت امريكا در مقايسه 

با افزايش يك درصدي شاخص برنت بود.
حميد كريمي، كارش��ناس حوزه انرژي در گفت وگو با 
روزنامه »تع��ادل« دليل اين رفتار نامتعارف بازار نفت را 
در نوع نگاه منطقه خاورميانه به امريكا و اروپا دانست. از 
نظر او »اختالف در رش��د قيمت نفت به احتمال زياد به 
دليل نامعلوم بودن حوادث روزهاي آينده است. هميشه 
ناشناخته بودن اوضاع سبب نگراني هاي بيشتري مي شود. 
اكنون در كل منطقه خاورميانه انگشت اتهام به سمت 
امريكا نشانه رفته و اروپا فعال درگير تنش هاي خاورميانه 
نشده است. به همين جهت بازار نفت امريكا بيش از بازار 

نفت اروپا از تنش ها تاثيرپذيرفته است.«
كريمي البت��ه تأكيد كرد ك��ه در ح��ال حاضر »همه 

كارشناسي نفتي با يك عالمت سوال بزرگ در خصوص 
آينده نفت مواجه اند. زيرا با شدت گيري تنش هاي ميان 
ايران و امريكا، عوامل اقتصادي حاكميت خود بر بازار را 
از دست داده اند و عوامل سياسي نقش تعيين كننده اي 
براي آينده نفت گرفته اند. در چنين شرايطي، كارشناسان 
اقتصاد انرژي نمي توانند پيش بيني كنند كه تحوالت 
سياسي به چه سمتي خواهد رفت و رفتار نفت در قبال 
اين تحوالت چه خواهد بود.«با اين وجود او توضيح داد 
كه در حالت عادي شاخص هاي نفتي برنت و دبليوتي آي 
هماهنگ با هم نوسان پيدا مي كنند، اما اكنون بازار نفت 
در شرايطي غيرعادي قرار دارد. اين كارشناس حوزه انرژي 
گفت: »تنش هاي خاورميانه مي تواند بر صادرات نفت 
امريكا اثر بگذارد و نه واردات آن. اگر امريكا با يك درگيري 
گسترده نظامي در خاورميانه روبرو شود، صادرات نفت آن 

تحت تأثير قرار خواهد گرفت.«
كريمي در پاسخ به اين پرس��ش تعادل كه تالش هاي 
عربستان سعودي براي كاهش تنش ها چقدر مي تواند 
بر كاستن از نگراني هاي بازار نفت اثرگذار باشد، بيان كرد: 

»چون توليد نفت عربستان به دليل مشكالتي كه چند 
ماه پيش در آرامكو پي��ش آمد، هنوز به ميزان ظرفيت 
حداكثري خود نرسيده است، از اثرگذاري اين كشور بر 
بازار نفت كاس��ته شده و آنها زماني مي توانند تأثيرگذار 
باشند كه ظرفيت توليد نفت خود را به حداكثر رسانده 

باشند.«
با تمام اين اوصاف، بانك امريكايي گلدمن س��اكس در 
گزارشي اعالم كرد شعله ور شدن تنش هاي ژئوپليتيكي 
در خاورميانه ممكن اس��ت قيمت هاي نفت را باال نگه 
دارد اما نفت در صورتي در س��طح قيمت فعلي مي ماند 
كه اختالل واقعي در عرض��ه جهاني روي دهد.گلدمن 
ساكس در يادداشتي اعالم كرد ريسك هاي قيمت براي 
نفت برنت در هفته هاي آتي در صورت عدم وقوع اختالل 
بزرگ در توليد نفت، نزولي هستند. نفت برنت در حال 
حاضر باالتر از 63 دالري كه پيش از وقايع اخير معامله 

مي شد، قرار دارد.
پس از اقدام تروريس��تي امريكا در به شهادت رساندن 
سردار سرلشكر قاسم سليماني در بغداد و تهديد ترامپ 

درباره انتقام جويي ايران و همچنين تهديد عراق به وضع 
تحريم هاي ش��ديد در صورت بيرون ك��ردن نيروهاي 
نظامي امريكايي، تنش ها شدت گرفته است و با هشدار 
امريكا درباره ريسك باالي حمالت موشكي به نزديك 
پايگاه هاي نظامي و تاسيسات انرژي عربستان سعودي 
و خروج ايران از تعهدات برجامي، نفت برنت به باالي 70 
دالر در هر بشكه و شاخص نفت امريكا در نيويورك باالي 

65 دالر صعود كرده است.
به گزارش ايس��نا، بانك امريكايي گلدمن س��اكس در 
گزارش خود مدعي شد حمالت سپتامبر به تاسيسات 
توليد نفت عربستان سعودي نشان داد كه بازار در زمينه 
عرضه، انعطاف پذيري قابل توجهي دارد و اگر حمله اي به 
دارايي هاي نفتي رخ دهد، قيمت ها از سطح فعلي اندكي 
باال خواهند رفت.آن طور كه بلومبرگ نوشته است؛ اين 
بانك امريكايي به سرمايه گذاران پيشنهاد كرد در برابر 
چنين ريسك هاي ژئوپليتيكي خريد طال بهتر از خريد 
نفت است و تاريخ نشان داده تحت چنين شرايطي اين 
فلز ارزشمند فراتر از سطح قيمت فعلي صعود خواهد كرد.

هرنوع تحرك نظامي، بازار انرژي خاورميانه را تحت الشعاع قرار مي دهد

نگاه مركز پژوهش هاي مجلس به صنعت برق در سال 99

آنچه به دنبال ترور سردار قاسم 
سليماني توس��ط امريكايي ها 
ش��اهدش هس��تيم، ايج��اد 
التهاب ها و افزايش تنش ها در 
منطقه اس��ت كه اين شرايط 
تنها محدود به اي��ران نبوده و 
ساير كشورهاي منطقه را نيز 
تحت الشعاع خود قرار داده است. 
به تبع اين رخدادها و تنش ها نيز 
شاهد آن بوديم كه قيمت نفت در بازار جهاني با رشد قابل 
مالحظه اي همراه شده است. خاورميانه مخزن بزرگ انرژي 
جهان است و طبيعتا هر تحرك سياسي و امنيتي در منطقه 
بر بازار انرژي چه در حوزه نفت و چه گاز تاثيرگذار خواهد 

بود. در شرايط فعلي و باتوجه به تنش هاي موجود مي توان 
پيش بيني كرد كه ميزان عرضه و تقاضاي انرژي در منطقه 
براي مدتي و تاحدودي دچار اختالل شود. برهمين اساس 
بعيد به نظر مي رسد كه بازار انرژي و قيمت رو به رشد نفت 
در كوتاه مدت آرام گرفته و به حالت قبل بازگردد. ميزان 
توليد نفت در كشورهاي منطقه عمال تا زمانيكه رخدادي 
به صورت عملي از جنس تهديد ذخاير نفتي در منطقه رخ 
ندهد، ادامه خواهد داشت اما تنش هاي موجود آثار رواني 
خود را به همراه خواهد داشت كه اين آثار رواني عمدتا در 
زمينه قيمت  جهاني خود را نش��ان خواهد داد. قطعا اگر 
جنگي در منطقه رخ دهد، با كاهش قابل مالحظه توليد 
نفت و رشد باالي قيمت اين محصول روبرو خواهيم شد. 

اما بايد به اين مس��اله نيز توجه داشت كه تبعات هر نوع 

رخداد عملي در منطقه تنها معطوف به ايران نخواهد بود و 
بر وضعيت توليد نفت و گاز ساير كشورهاي منطقه نيز تاثير 
مستقيم خواهد داشت. حتي تهديد ذخاير نفتي ايران يا 
عراق، مي تواند ذخاير و تاسيسات نفتي ساير كشورها حتي 
عربستان، قطر و ... را نيز در معرض تهديد قرار دهد. معتقدم 
تهديد حمله به تاسيسات و ذخاير نفتي ايران از سوي برخي 
مقامات اياالت متحده امريكا ديوانگي محض است گرچه 
امريكا با ترور سردار سليماني نشان داد كه هيچ نوع ديوانگي 

از امريكا بعيد نيست.
در مقطع زمان��ي فعلي بايد ديد كه مقامات كش��ور چه 
تصميمي براي پاسخ به اقدام امريكا خواهند گرفت، در حال 
حاضر نوع اين پاسخ و زمان و مكانش مشخص نيست. با 
اين حال قطعا تصميمي گرفته خواهد شد كه در آن منافع 

ملي كشور مورد توجه باشد. چه بسا كه مجلس عراق نيز در 
واكنش به اقدام خصمانه امريكا تصميم به اخراج نيروهاي 
ارتش امريكا از اين كشور گرفت كه اين تصميم نيز ابعاد 
گسترده اي خواهد داشت. باالخره پس از سال ها تحمل 
ملت عراق نيز به سرآمده و اين كشور نيز به صورت يكپارچه 
خواستار خروج امريكا از خاكش شده است كه اجراي اين 

تصميم نيز مي تواند بر وضعيت بازارها اثرگذار باشد.
به طور كلي بايد توجه داش��ت كه حي��ات خاورميانه و 
س��اكنان آن به انرژي و تاسيس��ات آن گره خورده و هر 
تصميمي ك��ه موجب خللي در بهره ب��رداري انرژي در 
منطقه شود با منافع ملي كشورها در تضاد خواهد بود. 
همانطور هم كه اشاره شد تبعات هر رخدادي در منطقه 
تنها به ايران يا عراق محدود نخواهد ماند و منافع ملي ساير 

كشورهاي نفتي را نيز تحت الشعاع قرار خواهد داد. بدون 
شك هر نوع حمله نظامي در منطقه يا هدف قرار دادن 
تاسيسات نفتي و گازي بازارهاي جهاني را با شوك قيمتي 
ديگري مواجه خواهد ساخت، كمااينكه اگر اتفاقي در اين 
زمينه رخ دهد بايد مدت ها منتظر ماند تا بازارها بتوانند 
به شرايط عادي خود بازگردند. تبعات هرگونه اتفاقي در 
اين زمينه نيز بازارهاي جهان��ي را دچار چالش خواهد 
س��اخت، به ويژه اروپا كه خود يكي از مصرف كنندگان 
ان��رژي خاورميانه اس��ت. در واقع عملي��ات نظامي در 
خاورميانه مي تواند به بحراني اقتصادي براي اروپا و ديگر 
مصرف كنندگان بزرگ انرژي خاورميانه تبديل شود. بايد 
توجه داشت كه تبعات رشد قيمت نفت تنها يك وجه از 
چنين بحراني خواهد بود و دامنه آن بسيار گسترده  است.

گروه ان�رژي | صنعت برق در بودج��ه 99 داراي احكام 
مختلفي ب��وده و موضوعاتي از قبيل ع��وارض برق، بيمه 
مشتركان خانگي و تجاري، نصب كنتورهاي هوشمند براي 
مشتركان پرمصرف برق، تعيين نرخ گاز مصرفي نيروگاه هاي 
خودتامين و تعيين مناسبات مالي في مابين شركت هاي 
مادرتخصصي توليد برق حرارتي و توانير با ش��ركت هاي 
زيرمجموعه را در برمي گيرد. در اين راس��تا ظرفيت هايي 
در احكام فرابخش��ي براي صنعت برق ب��ه منظور بهبود 
فضاي مالي و تامين منابع مالي براي اجراي برخي طرح ها 
و پروژه هاي اين صنعت مشابه قانون بودجه سال جاري نيز 

پيش بيني شده است. 
طبق آنچه كه مركز پژوهش هاي مجلس بررسي كرده؛ در 
اليحه بودجه 99 براي ميزان عوارض برق براي سال آينده 
در نظر گرفته شده، 10 درصد به ازاي هر كيلووات ساعت 
است كه اين ميزان نسبت به سال جاري بدون تغيير بوده 

است. براين اساس س��قف منابع خالص از اين محل از 18 
هزار و 600 ميليارد ريال در قانون بودجه سال جاري به 21 
هزار و 500 ميليارد ريال در اليحه بودجه سال آينده افزايش 
يافته كه علت اين افزايش در سقف منابع حاصل از دريافت 
عوارض برق به دليل افزايش پيش بيني شده در نرخ فروش 
برق به مشتركان و رشد متعارف براي ميزان فروش برق به 

مشتركان داخلي بوده است.
ام��ا در بخش ديگري از اليحه بودج��ه )بند د تبصره 15( 
بر نصب كنتورهاي هوش��مند براي مشتركان پرمصرف 
تاكيد شده اس��ت. در اين خصوص با تاكيد بر لزوم ايجاد 
زيرس��اخت هاي الزم براي هوشمندس��ازي شبكه برق و 
كسب مزاياي فني و اقتصادي شبكه هوشمند انرژي براي 
كشور، عنوان شده كه؛ نصب كنتورهاي هوشمند به ويژه 
براي مش��تركاني كه در برنامه هاي مديريت بار ش��ركت 
مي كنند، موجب مي شود كه ميزان برق مصرفي مشتركان 

به طور كامل تحت رصد قرار گيرد و خود مشترك نيز بتواند 
از نحوه مصرف خود آگاهي كافي پيدا كند. در حال حاضر 
80 درصد از مشتركان ديماندي داراي كنتورهاي هوشمند 
هستند، در اين ميان حدود 25 درصد چاه هاي كشاورزي 
مجاز، به كنتورهاي هوشمند طرح فهام تجهيز شده اند و از 
اين طريق امكان پايش برخط آب استحصال شده از چاه ها 

براساس انرژي مصرفي فراهم شده است.

ام��ا آنطور كه مرك��ز پژوهش هاي مجلس عن��وان كرده 
اس��ت برخي از احكام فرابخش��ي اليحه بودج��ه داراي 
ظرفيت هايي در جهت بهبود فض��اي مالي صنعت برق و 
توسعه زيرساخت هاي صنعت برق كشور بوده است. عمده 
احكام فرابخشي اليحه بودجه س��ال 99 بدون تغيير يا با 

اصالحاتي جزئي در قانون بودجه سال 98 نيز آمده است. 
آنطور كه مركز پژوهش هاي مجلس عنوان كرده؛ باتوجه به 
درآمدهاي صنعت برق از محل فروش برق به مشتركان و 
صادرات، اين ميزان در بودجه سال آينده حدود 29 درصد 
افزايش پيدا كرده است. براين اساس پيش بيني مي شود 
صنعت برق در سال 1399 حدود 3 هزار ميليارد ريال سود 
كس��ب كند. همچنين مجموع هزينه هاي شركت هاي 
صنعت برق در اليحه بودجه س��ال 99 بال��غ بر 392 هزار 
ميليارد ريال در نظر گرفته شده كه اين ميزان نسبت به مقدار 
مصوب آن در سال جاري 37 درصد رشد داشته است. اين 

مقدار در قانون بودجه سال 1398 حدود 14 درصد افزايش 
يافته بود. از سويي رش��د هزينه تمام شده برق كه نسبت 
مجموع هزينه هاي شركت هاي برق به ميزان فروش داخلي 
برق تعريف مي ش��ود، در اليحه بودجه سال آينده مقدار 
1396 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت فروش داخلي برق 
تعيين شده كه اين ميزان نسبت به قانون بودجه سال جاري 

بيش از 35 درصد افزايش يافته است.

ادعاي امريكايي ها درباره نابودي پااليشگاه هاي ايران الف زني است
معاون اس��بق وزير نفت گف��ت: در جنگ تحميلي 
در حالي  ك��ه به دفعات پااليش��گاه هاي ما توس��ط 
هواپيماهاي مدرن امريكايي مورد حمله قرار گرفت 
اما تولي��د ف��رآورده هيچ كدام از پااليش��گاه هاي ما 

متوقف نشد.
عليرضا ضيغمي معاون اسبق وزير نفت و مديرعامل 
اس��بق ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفت��ي اي��ران در گفت وگ��و با ف��ارس در پاس��خ به 
ادعاهاي سناتورهاي امريكايي مبني بر نابود كردن 
پااليش��گاه هاي ايران گف��ت: بن��ده در زمان جنگ 
تحميلي نيز در صنعت نفت اين كش��ور مش��غول به 
خدمت بودم. در آن زمان نيز امريكايي ها و اروپايي ها 
به همراه كش��ورهاي منطقه مثل عربستان از صدام 
حمايت مي كردند و انواع امكانات جنگي را در اختيار 
او مي گذاشتند تا پااليشگاه ها و تجهيزات ما را مورد 
حمله قرار دهن��د اما در آن زمان نتوانس��تند كاري 

از پيش ببرند.وي ادام��ه داد: البته نيروهاي صدام با 
حمايت كامل امريكايي ه��ا برخي مناطق نفتي ما را 
بمباران كردند ولي نتيجه اي نگرفتند و پااليشگاه هاي 
ما در مدار بودند. حاال هم ترامپ و برخي سناتورهاي 
امريكايي ادعا كرده اند كه پااليش��گاه هاي ما را نابود 
مي كنند كه اوال بايد گفت غل��ط مي كنيد، ثانيا اين 
حرف ها يك شعار تو خالي اس��ت تا بتوانند بر عزم و 
اراده ما براي انتقام خون شهيد قاسم سليماني خلل 
وارد كنند.ضيغمي همچنين افزود: در جنگ تحميلي 
امكانات ما در صنعت نفت بسيار بسيار محدود بود و 
عليرغم محدوديت امكانات، حتي يك روز هم توليد و 
صادرات نفت و توليد فرآورده ما متوقف نشد. در حالي  
كه به دفعات پااليش��گاه هاي ما توسط هواپيماهاي 
مدرن امريكايي مورد حمله قرار گرفت اما نتوانستند 
در كار ما خلل ج��دي وارد كنند. بنابراين اين ادعاها 

همه توخالي و الف زني است.

   در جن�گ تحميل�ي ه�م توليد ف�رآورده 
پااليشگاه هاي ما متوقف نشد

معاون س��ابق وزير نفت اظهار داشت: حاال شما فرض 
كنيد كه جرات داشتند و حمالتي هم به پااليشگاه هاي 
ما انجام دادند، كاركنان و مهندسين ما در صنعت نفت 
به طور كامل از لحاظ فني و مهندسي آمادگي دارند تا 
با روحيه جهادي وارد عمل شده و خسارات ايجاد شده 
را در اسرع وقت ترميم كنند. مطمئن باشيد نيروهاي 
مومن و انقالبي صنعت نفت اجازه نخواهند داد كه در 

توليد نفت و فرآورده هاي نفتي خللي وارد شود.
وي خاطرنشان كرد: در زمان دفاع مقدس ما توان كنوني 
را در ساخت داخلي تجهيزات صنعت نفت نداشتيم و 
آن زمان با امكانات محدود كارهاي بازس��ازي را انجام 
مي داديم. به برخ��ي از مناطق ما بيش از 40 بار حمله 
نظامي شد و تجهيزات ما بمباران شدند اما در كمتر از 
48 ساعت بازس��ازي ها انجام مي شد و مراكز ما آماده 

فعاليت مي ش��دند.ضيغمي تاكيد كرد: ما در آن زمان 
تمامي پيش بيني ها را انج��ام داده بوديم و در صورتي 
كه تجهيزاتي آسيب مي ديد؛ فوري تجهيزات جديد 
جايگزين مي شد. شما فكر نكنيد كه از بين بردن يك 
پااليشگاه به اين راحتي است. اگر به اين راحتي بود در 

زمان جنگ اين كار را مي كردند كه نتوانستند.
معاون سابق وزير نفت در پايان گفت: در زمان جنگ 
تحميلي صادرات نفت مان اس��تمرار داشت. حتي آن 
زمان هجمه رسانه اي انجام مي دادند تا اينگونه وانمود 
كنند كه ايران ديگ��ر نمي تواند نفتي صادر كند چون 
پااليشگاه هايش نابود شده است. اما ما به خريداران نفت 
خبر مي داديم كه روند توليد و فروش نفت ايران استمرار 
دارد. هيچ زماني در آن 8 س��ال توليد و فروش نفت و 
همچنين توليد فرآورده هيچ كدام از پااليشگاه هاي ما 
متوقف نشد و االن هم اين ادعاهاي امريكايي ها صرفا 

براي جوسازي رسانه اي است.
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ورود شركت ملي نفت به معامالت 
دريايي فرآورده هاي نفتي

ايرنا| نماينده ش��ركت ملي نفت ايران در بورس 
انرژي با اش��اره به دو نوبت عرضه دريايي گازوئيل 
توسط شركت ملي نفت در بورس انرژي گفت: بر 
اس��اس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، قرار است 
از اين پس عرضه دريايي فرآورده هاي نفتي توسط 
ش��ركت ملي نفت ايران انجام شود.اميرحس��ين 
تبيانيان با بيان اينك��ه برنامه ريزي صورت گرفته 
اس��ت تا تمام عرضه دريايي فرآورده هاي نفتي از 
طريق شركت ملي نفت ايران انجام شود،  ادامه داد: 
در اين ماه دو عرضه گازوييل صورت گرفته است.

وي افزود: 4 دي ماه، 250 هزار بشكه گازوئيل عرضه 
دريايي ش��د كه همه آن به فروش رسيد. به گفته 
نماينده ش��ركت ملي نفت ايران در بورس انرژي 
همچنين برنامه ريزي انجام شده تا شركت ملي نفت 
عرضه دريايي ساير فرآورده ها را نيز بر عهده بگيرد 
كه در آينده عرضه نفت كوره را در دستور كار قرار 
داده ايم. وي تاكيد كرد:  البته همچنان عرضه زميني 
فرآورده هاي نفتي بر عهده شركت ملي پااليش و 

پخش فرآورده هاي نفتي ايران خواهد بود.

براي هر خودرو چند بار 
كارت سوخت صادر مي شود؟

ايسنا | پس از س��هميه بندي بنزين، استفاده از 
كارت سوخت الزامي شد. در اين بين درخواست هاي 
متعددي براي دريافت كارت سوخت المثني به وجود 
آمد كه طبق گفته هاي سخنگوي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي، محدوديتي براي توزيع كارت 
سوخت المثني براي متقاضيان وجود ندارد.فاطمي 
كاهي با بيان اينكه الزم است افراد در نگهداشت كارت 
سوخت خود دقت كافي را داشته باشند، تصريح كرد: 
اگر به هر دليلي مالك خودرو تقاضاي كارت سوخت 
المثني داشته باشد، كارت براي آن فرد صادر مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه اين موضوع به معناي اين نيست 
كه براي هر خودرو دو بار كارت سوخت صادر شود، 
اظهار كرد: در ش��رايط مفقود شدن كارت يا داليل 
ديگر كارت سوخت المثني جديد صادر مي شود و 

اين مساله محدوديتي ندارد.

توافق ۱۵ ساله كويت
براي واردات گاز قطر

ايسنا | شركت دولتي قطر پتروليوم يك توافق 15 
ساله براي تامين ساالنه سه ميليون تن گاز طبيعي 
مايع ال ان جي براي كويت امضا كرد. قطر پتروليوم 
در بيانيه مشترك با شركت كويت پتروليوم اعالم كرد 
تحويل ال ان جي به بندر الزور كويت در سال 2022 
آغاز خواهد شد تا به تامين نيازهاي انرژي رو به رشد 
كويت به خصوص در بخش توليد برق كمك كند. 
قطر كه بزرگ تري��ن صادركننده ال ان جي جهان 
است، قصد دارد تا س��ال 2027 توليد گاز طبيعي 
مايع را به 126 ميليون تن در سال افزايش دهد.خالد 
الفاضل، وزير نفت كويت در بيانيه اي اعالم كرد اين 
توافق به كويت كمك خواهد كرد الزامات براي داشتن 

منابع انرژي پاك تر را تحقق ببخشد.

صنعت نفت براي بحران
در خاورميانه آماده مي شود

شانا| پس از ترور سردار سليماني به دستور دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري امريكا، كارگران امريكايي 
خ��روج از ميدان هاي نفت��ي عراق را آغ��از كردند و 

معامله گران براي رشد بيشتر قيمت ها آماده شدند.
به گ��زارش خبرگزاري بلومب��رگ، حليمه كرافت، 
تحليلگر بانك آربي سي كانادا، گفت: همه ما بايد براي 
يك پاسخ آتشين آماده شويم؛ زمينه براي يك چرخه 
تالفي جويانه كه مي تواند بازار نفت را در سال 2020 
ميالدي متش��نج نگه دارد، فراهم است.تحليلگران 
شركت اكسون موبيل امريكا از اظهارنظر درباره سطح 
كاركنانش خودداري، ام��ا تأكيد كرد كه برنامه ها و 
تدابيري ب��راي تأمين امنيت و حفاظت از افراد خود 
دارد. اين ش��ركت در بيانيه اي اعالم كرد: ما به دقت 
ش��رايط را در عراق زيرنظر داريم. شركت اني ايتاليا 
نيز كه بهره برداري از ميدان زبير عراق را به عهده دارد، 
اعالم كرد كه وضع را زيرنظر دارد. شركت هاي بي پي 

و شل از اظهارنظر خودداري كردند.
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بازتاب يك حضور در  رسانه هاي خارجي 

همه آمدند   تا  حاج قاسم  را  تكريم كنند 
حضور ميليوني مردم در مراسم تشييع جنازه سردار 
شهيد قاسم سليماني،  شگفتي رسانه هاي جهان را 
برانگيخت . به طوري كه يكي از اين رسانه اين حضور 
را پس از رحلت امام خميني)ره( بي سابقه دانست. 
در گزارش انعكاس و بازتاب اين حضور را مي خوانيد.

 
  خبرگ�زاري فرانس�ه: درياي س�وگواران 
تهران�ي ب�ا اداي احت�رام به ژنرال س�ليماني، 

خواستار انتقام سخت شدند
خبرگزاري فرانسه در گزارش خود درباره مراسم تشييع پيكر 
فرمانده شهيد نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
به ايجاد موج اداي احترام به سردار سپهبد قاسم سليماني در 
ايران و منطقه و ايجاد »درياي سوگواران تهراني« اشاره كرد.

به گزارش فارس، خبرگزاري فرانسه در گزارش خود درباره 
مراسم امروز دوش��نبه در تهران براي تشييع پيكر سردار 
شهيد سليماني بر »صف كشيدن س��وگواران در تهران« 
به منظور اداي احترام به فرمانده سابق نيروي قدس سپاه 
پاسداران تاكيد كرده است. طبق گزارش اين رسانه غربي، 
»سوگواران در خيابان هاي تهران صف كشيدند تا به قاسم 
سليماني فرمانده نظامي ايران كه در حمله هوايي اياالت 

متحده كشته شد، اداي احترام كنند«.
به روايت اين رسانه، »خبرنگاران خبرگزاري فرانسه گزارش 
دادند، جمعيت حاضر در دانش��گاه ته��ران قبل از حضور 
آيت اهلل علي خامنه اي رهبر معظم در مراس��م نماز براي 
اين ژنرال ش��هيد، تصاوير و پرتره هاي قهرمانشان )سردار 
سليماني( را در دست داشتند«. خبرگزاري فرانسه افزود: 
»ترور او )سردار سليماني( تنش ها بين تهران و واشنگتن 
كه دشمنان سرسخت يكديگر هستند را به شدت باال برده 
است. ايران شامگاه يكشنبه )ديشب( يك گام ديگر براي 
كاهش تعهداتش در توافق هسته اي )برجام( را اعالم كرد؛ 
توافقي كه بعد از خروج يكجانبه دونالد ترامپ رييس جمهور 
اياالت متح��ده از آن در ماه مي  ۲۰۱۸ از قبل هم تكه تكه 
ش��ده بود«. در ادامه اين گزارش ويژه خبرگزاري فرانسه، 
از تشديد درخواست ايراني ها براي گرفتن انتقام شهادت 
فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي اذعان 
شده است. اين رسانه فرانسوي با اشاره به پيراهن هاي سياه 
و چادرهاي تيره مردان و زنان حاضر در مراسم سوگواري 
سردار سليماني نوشت: »سوگواران تهراني در خيابان انقالب، 
يك درياي سياه با پرچم هاي قرمز رنگ شيعيان و نشانه هاي 
سفيد رنگ درست كردند و در برخي پالكاردهايي در دست 
داشتند كه روي آنها نوشته بود » انتقام سخت«. خبرگزاري 
فرانسه در بخش پاياني گزارش خود به افزايش واكنش هاي 

منطقه اي به شهادت سردار سليماني اذعان كرده است.
طبق اين گزارش، »اداي احترام به س��ليماني در مناطق 
مختلف منطقه و فراتر از آن ادامه يافته است؛ كسي كه به او 
به عنوان دومين شخص قدرتمند جمهوري اسالمي بعد از 

رهبر معظم نگاه مي شد«.

  بازتاب حضور چند ميليوني مردم در مراسم 
تشييع سردار سليماني در رسانه هاي خارجي

هم زمان با برگزاري مراسم تشييع پيكر سپهبد شهيد قاسم 
سليماني در تهران خبرنگاران و رسانه هاي خارجي در حال 
انتشار اخبار مربوط به حضور ميليوني مردم در اين مراسم 
هستند. به گزارش ايسنا، خبرنگار نيويورك تايمز با انتشار 
پيام هايي متعدد در حساب كاربري خود در توئيتر به پوشش 

لحظه به لحظه اين مراسم پرداخته است.

  دريايي بيكران از مردم 
در مراسم تشييع سردار سليماني حضور يافته اند

وي نوشت: من هميشه راهپيمايي هاي چند هزار نفره در 
ايران را شاهد بوده  و آنها را پوشش خبري داده ام. زماني كه 
جمعيت زيادي حضور دارند اما هيچگاه اينگونه نبوده است. 

اكنون ميليوني آمده اند. آنها همه به ميل خود آمده اند.
اين خبرنگار همچنين ويدئوهايي از حضور مردم منتشر 
كرده و نوشته است: مراسم تشييع ژنرال سليماني در حالي 
در تهران برگزار ش��ده اس��ت كه دريايي بيكران از مردم از 
ساعت شش صبح به محل آمده اند. در طول ۲5 سال فعاليت 

در ايران تاكنون چنين چيزي نديده ام.
وي در پيامي ديگر نيز صحبت هاي اسماعيل هنيه رييس 
دفتر سياسي جنبش حماس در اين سخنراني را منتشر 

كرده است.

  المانيتور:  حتي مراس�م هاي مذهبي مردم 
را اين گونه جمع نمي كند كه قاسم سليماني 

كرده است
يك خبرنگار المانيتور با اشاره به مراسم تشييع شهيد 
سليماني در توئيتر خود نوش��ت: من تاكنون چنين 
چي��زي در ايران نديده ام. حتي مراس��م هاي مذهبي 
اين گونه )مردم( را جمع نمي كند كه قاسم سليماني 
كرده است. وي عالوه براين تصاويري از حضور ميليوني 
مردم و پالكاردهاي حاضر در اين مراسم را در صفحه 

خود منتشر كرده است.

  ام اس ان بي س�ي:  دس�تور ترامپ ب�راي ترور 
سليماني نتيجه عكس مي دهد

خبرنگار شبكه ام اس ان بي سي با انتشار تصويري هوايي از 
حضور پر شور مردم تهران در مراسم تشييع پيكر سپهبد 
شهيد قاسم سليماني و همراهانش نوشت: دستور ترامپ 
براي ترور ژنرال سليماني دارد نتيجه عكس مي دهد. اجازه 

دهيد كه يادآوري كنم او چقدر خطرناك است.

  الجزيره:  «مرگ بر امريكا« ش�عار صفوف چند 
كيلومتري تشييع كنندگان سردار سليماني

ش��بكه الجزيره عربي در گزارشي از مراسم تشييع شهيد 
سپهبد قاسم سليماني در تهران نوشت: صبح امروز دوشنبه 
هزاران نفر از مردم اي��ران با حضور رهبر، رييس جمهور و 
رييس پارلمان اين كشور در مراسم تشييع سردار سليماني 
شركت كردند و سردار اسماعيل قاآني، فرمانده جديد سپاه 
قدس در اين مراسم امريكا را به خروج از منطقه تهديد كرد.

در اين گزارش آمده است كه اسماعيل هنيه، رييس دفتر 
سياسي جنبش حماس و معاونش صالح العاروري نيز به 
تهران آمدند و در مراس��م تشييع سردار سليماني شركت 
كردند. اين شبكه قطري در ادامه نوشت كه در اين مراسم 
مقام معظم رهبري بر پيكر سردار سليماني نماز خواند و 
جمعيت فراوان كه دانش��گاه تهران را احاطه كرده بودند و 
در صفوفي به مساحت چند كيلومتر پرچم هايي قرمز در 
دست داشتند و شعار »مرگ بر امريكا«و »مرگ بر اسراييل 
مي دادند«. اين شبكه در ادامه به سخنان زينب سليماني، 

دختر شهيد سپهبد قاسم سليماني پرداخت.
 

  آسوشيتدپرس: دختر سليماني امريكا را تهديد 
كرد

خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد كه مقام معظم 
رهبري ايران روز دوشنبه با صداي بلند در ميان صداي 
صدها هزار نفر از عزاداران بر پيكر قاسم سليماني ژنرال 
ارشد ايراني كه در حمله هوايي امريكا به فرودگاه بغداد 
جان خود را از دست داد، نماز خواندند. اين اقدام امريكا 
موجب افزايش شديد تنش ها ميان تهران و واشنگتن 
شده اس��ت. آسوش��يتدپرس با انتش��ار بخش هايي از 
سخنراني دختر شهيد سليماني در اين مراسم نوشت كه 
او به طور مستقيم تهديد به حمله به پايگاه نظامي امريكا 

در خاورميانه كرد.
مقامات جمهوري اسالمي، ازجمله جانشين ژنرال سليماني 
 تهدي��د كرده اند كه انتقام اين حمل��ه را خواهند گرفت.

   الميادين: پرچم هاي قرمز در مراسم تشييع 
سردارسليماني نشان مي دهد كه انتقام حتمي 

است
ش��بكه الميادين با اش��اره به مراسم تش��ييع سردار 
سليماني نوشت كه اين مراسم تاريخي است. خبرنگار 
شبكه الميادين كه براي پوشش مراسم تشييع سردار 
سليماني در تهران حضور يافته بود، در رابطه به حضور 
پرشكوه مردم ايران در اين مراسم گفت: مراسم تشييع 
شهيد سليماني تاريخي است. الميادين نوشت: به جز 
در مراسم تش��ييع امام خميني)ره( تا به امروز شاهد 
حضور اينچنيني مردم براي مراسم تشييع در تهران 
نبوديم. اين ش��بكه لبناني نوشت: پرچم هاي قرمزي 
كه در اين مراس��م برافراشته ش��د، نشان مي دهد كه 
انتقام خون شهدا حتمي اس��ت. در ادامه اين گزارش 
آمده است كه مراسم امروز تهران تاريخي است و مردم 
خيابان ها را پركرده بودن��د. در اين گزارش همچنين 
آمده است: سخنراني اس��ماعيل هنيه در اين مراسم 
نش��ان مي دهد كه محور مقاومت ق��وي خواهد ماند 
و قوي تر نيز خواهد ش��د. س��خنراني هني��ه و دختر 
 شهيد س��ليماني در اين مراس��م معاني زيادي دارد.

 
  رويت�رز:  حضور ميليوني تش�ييع كنندگان 

سردار سليماني 
خبرگ��زاري رويترز در اي��ن باره گ��زارش داد كه آيت اهلل 
خامن��ه اي رهبر معظ��م ايران روز دوش��نبه در مراس��م 
خاكسپاري قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس ايران كه در 
حمله هوايي روز جمعه امريكا به شهادت رسيد، نماز خواند.

در ادامه اين گزارش آمده است: اين نماز با حضور گسترده 
مردم و به رهبري آيت اهلل خامنه اي كه مقامات ديگر ايران، 
از جمله رييس جمهور حسن روحاني او را همراهي كرده 
بودند برگزار شد. رويترز همچنين به تصاوير منتشر شده 
از تلويزيون ايران اشاره و تاكيد كرده است كه اين تصاوير از 

حضور ميليوني مردم در اين مراسم حكايت دارد.

  بي بي س�ي: خيابان ه�اي تهران براي تش�ييع 
پيكر قاسم سليماني انباشته از جمعيت شد

شبكه بي بي سي ضمن پوشش مراسم تشييع پيكر شهيد 
سپهبد قاسم سليماني گزارش داد: خيل عظيم مردم ايران 
براي برگزاري مراس��م تشييع فرمانده ارشد نظامي خود، 

خيابان هاي تهران را انباشته از جمعيت كردند.
شبكه خبري بي بي سي گزارش داد: عزاداران روز دوشنبه 
)امروز( براي تش��ييع پيكر قاسم سليماني فرمانده ارشد 
نظامي ايران به طور گسترده به خيابان هاي تهران آمدند 
و پشت سر آيت اهلل خامنه اي رهبري ايران بر پيكر او نماز 
خواندند. اين شبكه در ادامه با اشاره به اينكه رهبري ايران 
حين خواندن نم��از گريه كرده اند، افزود ك��ه مردم ايران 

حضوري ميليوني در اين مراسم داشته اند.
در ادامه گزارش بي سي سي آمده است كه ايران قول انتقام 
جدي براي شهادت سپهبد سليماني داده و روز يك شنبه گام 
نهايي خود در راستاي كاهش تعهداتش در توافق هسته اي 

سال ۲۰۱5 را نيز اعالم كرد.
 

  خيابان هاي تهران در تكريم سليماني مملو از 
جمعيت بود

روزنامه ايالف در گزارش��ي به مراسم تشييع سردار قاسم 
سليماني در تهران پرداخت. به گزارش ايسنا، روزنامه ايالف 
در گزارشي از مراسم ش��كوهمند تشييع سپهبد شهيد 
قاسم سليماني نوشت: آيت اهلل خامنه اي، رهبر ايران روز 
دوشبه در دانشگاه تهران برپيكر ژنرال قاسم سليماني كه 
روز جمعه توس��ط امريكا در عراق ترور ش��د، نماز خواند و 
در كنارش حس��ن روحاني رييس جمهور، علي الريجاني 
رييس مجلس، حسين سالمي فرمانده سپاه ايران و ابراهيم 
رييسي، رييس قوه قضاييه حضور داشتند. اين رونامه نوشت: 
خيابان هاي تهران صبح امروز )دوشنبه( در تمجيد و تكريم 
از ژنرال سليماني مملو از جمعيت بود، اين مردم با در دست 
گرفتن عكس هاي ژنرال سليماني قبل از ساعت هشت صبح 
دانشگاه تهران را احاطه كردند. در اين گزارش آمده است: اين 
جمعيت كه دانشگاه تهران را احاطه كردند و در امتداد چند 
كيلومتري آن حضور داشتند، با در دست گرفتن پرچم هاي 
قرمز و همچنين پرچم هاي ايران، لبنان و عراق دو خيابان 
انقالب و آزادي را پركردند و هر از چندگاهي شعار» مرگ بر 
امريكا« و »مرگ بر اسراييل« سر مي دادند. در گزارش اين 
روزنامه آمده است: در ميان جمعيت برخي ها پالكاردهايي 
در دست داشتند كه بر روي آنها به زبان انگليسي نوشته بود 

»انتقام سخت«.
 

  الجزيره انگليس�ي: ميليون ها عزادار براي 
تشييع ژنرال مورد احترام خود به خيابان هاي 

تهران آمدند
ش��بكه الجزيره انگليس��ي گزارش داد كه سيل جمعيت 
مردم ايران براي تشييع پيكر قاسم سليماني در شرايطي 
كه درخواس��ت ها براي انتق��ام خون او افزاي��ش يافته به 
خيابان هاي تهران آمدند. به گزارش شبكه خبري الجزيره 
انگليسي، ميليون ها ايراني عزادار براي اداي احترام خود به 
قاسم سليماني قدرتمندترين فرمانده نظامي ايران امروز 
)دوشنبه( به خيابان هاي تهران سرازير شدند. وي روز جمعه 
در كنار همراهانش در حمله هوايي امريكا در بغداد ترور شد.

الجزيره همچنين گزارش داد: جمعيت با در دست داشتن 
عكس اين ژنرال مورد احترام در خيابان هاي اطراف دانشگاه 
تهران تجمع كردند و پشت سر رهبر معظم ايران بر پيكر 
او نماز خواندند. اين شبكه در ادامه به حضور زنان و مردان 
با لباس هاي مشكي در هواي بسيار سرد پايتخت اشاره و 
همچنين بخش هايي از صحبت هاي دختر سپهبد قاسم 

شهيد سليماني در اين مراسم را منتشر كرده است.
وي گفت: خانواده هاي سربازان امريكايي در خاورميانه بايد 
روزهاي خود را در انتظار ش��نيدن خبر مرگ فرزندانشان 
سپري كنند. الجزيره در بخش ديگري از گزارش مبسوط 
خود از مراسم تشييع پيكر شهيد قاسم سليماني در تهران 
به حضور ديگر مقامات ايران در كنار رهبري هنگام برپايي 
نماز اشاره كرد و از حسن روحاني، رييس مجلس و فرمانده 

سپاه پاسداران نام برد.
الجزيره در ادامه گزارش داد: در اين مراسم تعدادي از مقامات 
متحدان منطقه اي ايران، شامل اسماعيل هنيه رييس دفتر 
سياسي جنبش حماس حضور داشتند. اين گزارش با اشاره 
به وعده مقامات جمهوري اسالمي براي انتقام خون شهيد 
سليماني افزوده است: اگرچه مشخص نيست كه ايران كي و 
چگونه پاسخ خواهد داد اما هرگونه پاسخي ممكن است پس 

از پايان سه روز عزاداري در ايران انجام گيرد.

   آر تي عربي: مراسم تشييع سليماني بزرگ ترين 
مراسم پس از امام خميني است

ش��بكه آرتي عربي در گزارش��ي به مراس��م پرشكوه 
تش��ييع پيكر س��ردار س��ليماني در تهران پرداخت. 
به گزارش ايس��نا، بخش عربي ش��بكه آر تي با انتشار 
تصاوير زيادي از مراس��م تشييع س��ردار سليماني در 
تهران نوشت: ميليون ها ايراني امروز براي تشييع پيكر 
سردار س��ليماني و همرزمانش به خيابان ها آمدند و 
عليه امريكا شعار س��ردادند. اين شبكه نوشت: پس از 
تشييع امام خميني)ره( تهران تا به امروز شاهد چنين 
مراسم تشييع گسترده اي نبوده است. اين شبكه روسي 
همچنين نوش��ت كه مردم ايران با در دس��ت داشتن 
پرچم هاي قرمز و شعار » مرگ بر اسراييل« و »مرگ بر 
امريكا « دانشگاه تهران را احاطه كرده بودند و صفوف 
آنها تا چند كيلومتري دانشگاه مي رسيد. در اين گزارش 
همچنين به حضور مقامات عاليرتبه كشورمان در اين 

مراسم اشاره شده است.
 

  پايگاه خبري عربي 21: دختر سردار سليماني 
گف�ت ك�ه روزگار امريكا و اس�راييل تي�ره و تار 

خواهد شد
پايگاه خبري عربي ۲۱ در گزارشي به مراسم تشييع سردار 

سليماني در تهران پرداخت.
پايگاه خبري عربي ۲۱ با اشاره به گريه مقام معظم رهبري 
بر پيكر سپهبد شهيد قاسم سليماني نوشت كه صبح روز 

دوشنبه جمعيت زيادي در مراسم تشييع سردار سليماني 
در تهران مشاركت كردند و رهبر ايران بر پيكر سردار قاسم 
سليماني نماز خواند. اين پايگاه خبري در ادامه به سخنان 
اسماعيل هنيه، رييس دفتر سياسي جنبش حماس در اين 
مراس��م پرداخت. در اين گزارش آمده است كه اسماعيل 
هنيه اقدام امريكا در ترور س��ردار س��ليماني را »جنايتي 
وحشي« توصيف كرد. اين پايگاه خبري در بخش ديگري 
از گزارش خود به سخنان زينب سليماني، دختر سپهبد 
شهيد سليماني پرداخت و نوشت: دختر سردار سليماني در 
سخنان خود گفت كه امريكا و هم پيمانش اسراييل در نتيجه 

به شهادت رساندن پدرم روزگارشان تيره و تار خواهد شد.
پخش زنده مراسم تشييع جنازه از سوي شبكه هاي چيني 
شبكه هاي مختلف تلويزيوني چين هم ديروز دوشنبه مراسم 
تشييع پيكر سردار »قاسم سليماني« و همرزمان شهيدش 

در تهران را به صورت زنده و مستقيم پوشش دادند.
به گزارش ايرنا، كانال ۱۳ »سي سي تي وي« كه يك كانال 
خبري است در كنار »سي جي تي ان« كه كانال انگليسي 
زبان دولت چين است بخش هاي مختلف آيين تشييع پيكر 
سردار قاسم س��ليماني از جمله حضور ميليوني مردم در 
خيابان ها، اقامه نماز توسط مقام معظم رهبري بر پيكر شهدا 
و سخنراني مقامات ايران را به صورت زنده و مستقيم پخش 
كردند. تلويزيون چي��ن در گزارش خود ضمن پخش 
مستقيم تصاوير آورده است عزاداران ايراني روز دوشنبه 
در خيابان هاي تهران به منظور مراسم اداي احترام به 
فرمانده ارشد نظامي كشورشان سردار قاسم سليماني 
كه روز جمعه در حمله هوايي اياالت متحده در بغداد به 

شهادت رسيد گردهم آمده اند.

  الميادين: سخنراني دختر سردار سليماني و 
هنيه داللت بر حتمي بودن انتقام دارد

ش��بكه لبناني »الميادين« در واكنش به سخنراني ديروز 
دختر سردار »قاسم سليماني« و رهبر حماس در دانشگاه 

تهران اعالم كرد، اين دو سخنراني پيام هاي زيادي داشت.

مراسم تشييع پيكر شهيد سپهبد »قاسم سليماني« 
و »ابومهدي المهندس« جانش��ين فرمانده »الحشد 
الشعبي« صبح روز دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد 
و »زينب سليماني« دختر سردار به همراه »اسماعيل 
هنيه« رييس دفتر سياس��ي حماس در اين مراس��م 
سخنراني كردند. خبرنگار »الميادين« در واكنش به 
اين موضوع اعالم كرد، سخنراني اين دو نفر در مراسم 
امروز داليت هاي بسيار بزرگي داشت. اين شبكه لبناني 
در ادامه گزارش داد: سخنراني هنيه در مراسم تشييع 
امروز تأكيد كرد كه محور مقاومت قوي باقي خواهد ماند 
و قوي تر خواهد شد. سخنراني دختر شهيد سليماني هم 
تأكيد مرد كه انتقام خون شهدا به ناچار گرفته خواهد 
شد. الميادين س��پس اعالم كرد: پرچم هاي سرخ در 
مراسم تشييع امروز تأكيد كرد كه انتقام اين شهدا در 
نهايت گرفته مي شود. زينب فرزند حاج قاسم سليماني 
ديروز اعالم كرد: امريكا و صهيونيسم بدانند شهادت 
پدرم موجب بيداري بيشتر فطرت انسان ها در جبهه 
مقاومت ش��ده و روزگار آنها را تيره و ت��ار و خانه هاي 
عنكبوتي آنها را فرو خواهد ريخت  اسماعيل هنيه هم 
گفت: من تاكيد مي كنم كه خط مقاومت در سرزمين 
فلسطين در رويارويي با توطئه هاي صهيونيستي و با 
پروژه و هژموني امريكا در منطقه امريكا شكست نخواهد 
خورد. ترديد و ضعيف نخواهد ش��د و همواره در خط 
مقاومت ثابت خواهد ماند تا زماني كه اشغالگران را از 

سرزمين مان و قدس مان بيرون برانيم

  الشرق االوسط: جانشين سليماني قول اخراج 
امريكايي ها از منطقه را داد

روزنامه الش��رق االوسط با اش��اره به حضور گسترده 
مردم در مراسم تشييع سردار سليماني و ديگر شهداي 
مقاومت در تهران نوشت: فرمانده جديد قول ادامه راه 

سليماني و اخراج امريكايي ها از منطقه را داد.
به گزارش فارس، روزنامه فرامنطقه اي الشرق االوسط 
كه از لندن به روزرساني مي شود در عنوان گزارش خود 
مربوط به مراسم تشييع پيكر سردار سليماني و ديگر 
شهداي مقاومت در تهران آورد: »جانشين سليماني 

قول اخراج امريكايي ها از منطقه را داد«.
در اين گزارش آمده است: »سردار سرتيپ »اسماعيل 
قاآني« فرمانده نيروي قدس س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي ساعتي قبل از آغاز مراسم تشييع پيكر سردار 
سليماني و همراهانش در تهران در اظهارات تلويزيوني 

قول انتقام و اخراج امريكايي ها از منطقه را داد«.
به گزارش الشرق االوسط، سرتيپ قاآني امروز گفت: 
»ما وعده مي دهيم كه راه ش��هيد سليماني را با همان 
استقامت پيش مي بريم كه همان ازاله و نابودي امريكا 

در منطقه است و ما به كمتر از اينها قائل نيستيم«.
اين روزنامه در ادامه آورده اس��ت: »ام��روز »آيت اهلل 
خامنه اي« بر پيكر سردار سليماني در دانشگاه تهران 
نماز گزارد و در كنار رهبر عالي ايران، »حسن روحاني« 
رييس جمهور، »عل��ي الريجان��ي« رييس مجلس، 
»حسين سالمي« فرمانده سپاه پاسداران و »ابراهيم 

رييسي« رييس قوه قضاييه ايران حضور داشتند.
الشرق االوسط افزود: »تابوت هاي پيكر سردار سليماني 
و همراهانش كه با پرچم ايران پوشيده شده بود به مركز 
تهران برده ش��د جايي كه جمعيت زيادي جمع شده 
بود«. اين روزنامه در ادامه آورده است: »تلويزيون ايران 
سخنراني دختر سردار سليماني را در جمع كثيري از 
شركت كنندگان در مراسم تشييع پدرش پخش كرد 
كه او در آن تاكيد كرد روزهاي سياه در انتظار امريكا و 

اسراييل است.«

  الراي اردن:  تشييع بي نظير پيكر يك فرمانده 
نظامي در ايران

روزنامه الراي اردن روز دوش��نبه در همين ارتباط نوشت: 
هزاران نفر از مردم مشهد روز كشنبه پيكر قاسم سليماني 
فرمانده نيروي قدس سپاه پاس��داران را كه روز جمعه در 
فرودگاه بغداد توسط امريكايي ها ترور شد، تشييع كردند. 

اين روزنامه افزود: مردم مش��هد در استقبالي بي نظير 
پيك��ر ۶ نفر از افرادي را كه ب��ر اثر حمله هوايي امريكا 
به فرودگاه بغداد كشته ش��دند، تشييع كردند.  الراي 
در ادامه به تش��ييع پيكر اين ش��هدا در شهر اهواز در 
جنوب ايران اشاره كرد و افزود: چنين مراسمي صبح 
روز يكش��نبه در شهر اهواز مركز استان خوزستان كه 
بيشتر جمعيت آن را عرب هاي ايراني تشكيل مي دهند، 
برگزار شد و هزاران نفر از مردم اين استان پيكر قاسم 
سليماني را تشييع كردند.  اين روزنامه به ابراز احساسات 
مردم در مراسم تشييع اين ش��هدا اشاره كرد و افزود: 
مراسم سوگواري براي قاسم سليماني فرمانده قدس 
سپاه و همراهان شهيدش از سه روز قبل در ايران آغاز 

شده است. 

  الراي كويت: اعتراض در مقابل كنس�ولگري 
امريكا در كراچي 

روزنامه الراي كويت نيز به واكنش گسترده مردم برخي 
از كشورها منطقه پس از ش��هادت سپهبد سليماني 
اش��اره كرد و افزود: روز يكش��نبه بس��ياري از مردم 
كراچي پاكستان براي برگزاري مراسم سوگواري قاسم 
سليماني به خيابان ها آمدند و هزاران نفر با حضور در 
مقابل كنسولگري امريكا در كراچي نسبت به كشته 
شدن قاس��م سليماني فرمانده س��پاه قدس اعتراض 
كردند. اين روزنامه كويتي با اشاره به درگيري پليس 
با تظاهركنندگان مقابل كنسولگري امريكا در كراچي 
افزود: در بين تظاهركنندگان سوگوار زنان و كودكان 
خردس��ال حض��ور و در حالي كه عكس��ي از آيت اهلل 
خامنه اي رهبر عالي ايران در دست داشتند، شعارهاي 
مرگ بر امريكا و مرگ بر اسراييل سردادند.  به نوشته 
اين روزنامه در ساير نقاط پاكستان از جمله اسالم آباد 
نيز چنين اعتراض هايي كه با آتش زدن پرچم امريكا و 

اسراييل همراه بوده، اتفاق افتاده است. 

  الميادي�ن: س�خنراني دخت�ر س�ردار 
س�ليماني و هنيه داللت ب�ر حتمي بودن 

انتقام دارد 
  شبكه خبري بي بي س�ي گزارش داد: 
عزاداران روز دوشنبه )امروز( براي تشييع 
پيكر قاسم سليماني فرمانده ارشد نظامي 
اي�ران به طور گس�ترده ب�ه خيابان هاي 
تهران آمدند و پشت سر آيت اهلل خامنه اي 
رهبري ايران بر پيكر او نماز خواندند. اين 
شبكه در ادامه با اش�اره به اينكه رهبري 
ايران حين خواندن نم�از گريه كرده اند، 
افزود كه مردم ايران حضوري ميليوني در 

اين مراسم داشته اند.

برش
  خبرنگار شبكه ام اس ان بي سي با انتشار 
تصويري هواي�ي از حضور پر ش�ور مردم 
تهران در مراسم تشييع پيكر سپهبد شهيد 
قاسم سليماني و همراهانش نوشت: دستور 
ترامپ براي ترور ژنرال سليماني دارد نتيجه 
عكس مي دهد. اجازه دهيد كه يادآوري كنم 

او چقدر خطرناك است. 
  الجزيره: خانواده هاي سربازان امريكايي در 
خاورميانه بايد روزهاي خود را در انتظار شنيدن 
خبر مرگ فرزندانشان س�پري كنند. اگرچه 
مشخص نيس�ت كه ايران كي و چگونه پاسخ 
خواهد داد اما هرگونه پاسخي ممكن است پس 

از پايان سه روز عزاداري در ايران انجام گيرد.

برش
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ابعاد حقوقي ترور فرمانده 
ايراني

ايران پس از ترور سپهبد قاسم سليماني و همراهان 
وي توسط امريكا به صورت پياپي از واژه انتقام سخت 
سخن گفته اس��ت، عالوه بر اين وزارت امور خارجه 
ايران از طرح شكايت عليه امريكا صحبت مي كند. 
درهمين زمينه خبرنگار اس��پوتنيك در تهران در 
گفت وگ��و با دكت��ر محمد واح��دي، رييس مركز 
دانشجويي حقوق بش��ر جمهوري اسالمي ايران و 
تحليلگر مسائل حقوق بشر، قوانين بين المللي و امكان 
طرح دعوي از سوي ايران در مجامع جهاني را بررسي 
كرد. واحدي به اسپوتنيك گفت: اقدام تروريستي 
امريكا، در به شهادت رساندن سپهبد شهيد قاسم 
سليماني و همراهانش در فرودگاه بغداد گذشته از 
آنكه نقض حاكميت و استقالل سياسي كشور عراق 
است، حمله مسلحانه به جمهوري اسالمي ايران نيز 
تلقي مي گردد كه طبيعتأ به موجب منشور ملل متحد 
و قواعد عرفي بين المللي حق دفاع مشروع در برابر 
آن براي كشورمان در راستاي حفظ منافع امنيتي 
محفوظ است. دولت الزم است در جهت انجام تكاليف 
قانوني و اجراي بندهاي ده گانه ماده ۱ »قانون الزام 
دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و 
جنايات امريكا اقدامات مقتضي به عمل آورد. نيروي 
قدس جمهوري اسالمي ايران بنا به تقاضاي رسمي 
دولت مستقر قانوني كشور عراق درصدد انجام جنگ 
نيابتي تحت حاكميت دكترين مسووليت حمايت 

در عراق است.
حضور نظامي و مستش��اري جمهوري اسالمي در 
كشور عراق همانطور كه گفته شد طبق درخواست 
رسمي دولت مستقر و كامال قانوني است اما سوالي 
كه پيش مي آيد اين است كه نيروهاي امريكايي در 
اين كشور چه مي كنند؟ اين اقدام وحشيانه و بدون 
فكر ارتش تروريستي امريكا بي شك نقض فاحش 
قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي، قواعد حقوق بشر 
دوستانه و حقوق بين الملل است. وي در ادامه افزود: 
در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه، مطابق بند 
4 ماده ۲ منشور ملل متحد، اصل اوليه بر عدم جواز 
توسل به زور است، تنها اقدامات دولت ها ذيل ماده 
5۱ و اقدامات شوراي امنيت ذيل فصل هفتم منشور 
ملل متحد، از شمول اصل منع توسل به زور مستثني 
هستند، استثناي سوم در رابطه با اقدامات نظامي 
كشورها در چارچوب مداخله نظامي بشردوستانه 
با تئوري امروزي آن موس��وم به تئوري مسووليت 
حمايت است كه موضوع بحث حاضر نيست. ترامپ، 
رييس جمهور امريكا در اظهارات خود مدعي دفاع 
بازدارنده شده است؛ از ديدگاه حقوقي، دفاع در برابر 
تجاوز معنا پيدا مي كند و در مقام دفاع بايد سه اصل 
اساسي تناسب، ضرورت و فوريت رعايت گردد. حتي 
اگر قائل به پذيرش وجاهت دفاع مشروع بازدارنده 
باشيم - كه هنوز اعتقاد و باور به آن در حقوق بين الملل 
عرفي وجاهتي نيافته است؛ عدم رعايت اين سه اصل 
در حمله اخير بوضوح پيداست. وقوع حمله مسلحانه 
شرط مهم و بنيادين دفاع مشروع است و عدم وقوع 
حمله از سوي ترورشدگان بر همگان مبرهن است. 
هدف قرار دادن يك شخص با پهپاد نيز، ناقض اصول 

انسانيت، تناسب و ضرورت نظامي است.
او درباره شرايط حمالت مس��لحانه و شرايطي كه 
سردار س��ليماني در آنر ترور ش��د بيان كرد: اصل 
ضرورت نظامي ايجاب مي كند كه حمالت مسلحانه 
در طول جنگ بايد به اهداف نظامي محدود ش��ود 
و در بردارنده مزيت نظامي مشخص باشد در حالي 
كه در اين مورد با توجه به اينكه شهيد سپهبد حاج 
قاسم سليماني بدون تشريفات نظامي و به دعوت 
طرف عراقي به اين كشور وارد شده است؛ قطعا اين 
اصل توسط رژيم تروريستي امريكا مورد نقض قرار 

گرفته است.
استثناي دوم، اقدامات شوراي امنيت ذيل فصل هفتم 
منشور ملل متحد است. الزمه صحت حمله نظامي 
و توسل يا حتي تهديد به زور مطابق اين فصل، وجود 
مصوبه شوراي امنيت است، در حالي كه اين حمله با 
دستور مستقيم رييس جمهور امريكا بدون داشتن 
مصوبه ش��وراي امنيت يا حتي طرح آن در دستور 
كار ش��وراي امنيت يا حداقل بدون داش��تن تاييد 
كنگره امريكا صورت پذيرفته، با اين حساب، عمليات 
مسلحانه نيروهاي امريكايي در خاك عراق، »تجاوز« 
به تماميت ارضي اين كش��ور محس��وب مي شود 
و مطابق م��واد ۱ و ۲ طرح مس��ووليت بين المللي 
دولت ۲۰۰۱، دولت امريكا از اين بابت مسوول فعل 

متخلفانه بين المللي خود است.
در وراي اين مطالب، با فرض جواز حمله مسلحانه يا 
حتي جواز دفاع مشروع بازدارنده، صرف جواز توسل 
به زور نمي تواند جواز مشروعيت به كارگيري هر نوع 
سالحي را در پي داشته باشد. از آنجايي كه فرمانده 
نيروي قدس به دعوت دولت عراق و به صورت قانوني 
و خارج از شرايط جنگي وارد خاك عراق شده، حضور 
وي حضور در ميدان جنگ تلقي نمي شود و مطابق 
اصول حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با فرض صحت 
شرايط جنگي، حمله پهپادي به اهداف انساني، ناقض 
حق حيات، اصل كرامت انساني و نقض فاحش حقوق 
بنيادين بشر به شمار مي رود با لحاظ جميع مواردي 
كه تشريح شد، حمله پهپادي اياالت متحده، تحت 
فرمان رييس جمهور اين كشور، به فرمانده نيروي 
قدس جمهوري اسالمي ايران در خاك عراق، تجاوز 
آشكار به خاك كش��ور عراق تلقي مي شود و دولت 
عراق مي تواند با استناد به حق دفاع مشروع جمعي، 
ذيل ماده 5۱ منشور ملل متحد، به صورت انفرادي يا 
با استفاده مجدد از تئوري مسووليت حمايت با كمك 
كش��ورهاي منطقه از جمله ايران، مبادرت به دفاع 
مشروع عليه امريكا نمايد. از سوي ديگر، مطابق ماده 
۸ اساسنامه ديوان كيفري بين المللي هرگونه نقض 
فاحش قواعد آمره و عرف هاي مسلم حقوق بين الملل 
و اصول مخاصمات مسلحانه، جنايت جنگي محسوب 
شده و دولت جمهوري اسالمي ايران و نيز دولت عراق 
مي توانند با استناد به اين نقض ها در ديوان كيفري 

بين المللي نيز اقامه دعوا كنند.
منبع :اسپوتنيك



نگاه 9 مسكن

»تعادل« وضعيت توليد و انتشار آمار در بازار مسكن را بررسي مي كند 

مهر تاييد كارشناسان بر خأل آمارهاي دقيق مسكني

بازار مسكن، از آمار تا واقعيت

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
بر اس�اس گزارش بان�ك مرك�زي از تحوالت 
بازار مس�كن طي آذرماه سال جاري، متوسط 
قيمت خريد و فروش يك مت�ر مربع زيربناي 
واحد مسكوني در شهر تهران 13.53 ميليون 
تومان بوده كه نس�بت ب�ه ماه گذش�ته و ماه 
مشابه س�ال قبل 8 و 41.6 درصد رشد داشته 
است، همچنين تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مسكوني ش�هر تهران در آذر 98، به 9.5 هزار 
فقره رس�يده كه در مقايس�ه با ماه قبل و ماه 
مش�ابه س�ال گذش�ته به ترتيب 134.7 و 40 

درصد افزايش داشته است.
 در مي�ان مناط�ق ۲۲گانه تهران، بيش�ترين 
افزايش قيمت مس�كن در آذرماه سال جاري 
مربوط ب�ه منطقه يك ته�ران بوده اس�ت به 
گونه اي كه متوسط قيمت هر مترمربع مسكن 
در اي�ن منطقه با رش�د ۲3٫4 درص�دي از ۲4 
ميليون و 480 هزار تومان در آبان ماه به بيش 
از 30 ميليون تومان رسيده است. اين در حالي 
است كه رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران 
و برخي از كارشناسان مسكن آمار منتشر شده 
از تحوالت بازار مس�كن تهران طي آ ذرماه را 

قبول ندارد و آنها را دقيق نمي دانند.
در اين ميان، به عقيده رييس اتحاديه مشاوران 
امالك هن�وز يك آم�ار صحي�ح در خصوص 
مس�كن نداريم و اين موضوع باعث شده تمام 
اقدامات و تحليل ها بر پايه غلط بنا مي ش�ود. 
قلي خس�روي در واكنش ب�ه آمارهاي آذرماه 
از بازار مس�كن تهران تأكيد دارد كه مس�كن 
كشش رشد قيمت ندارد، چراكه قدرت خريد 

متقاضيان پايين است.
در همين زمينه نيز كارشناس�ان مكرراً اعالم 
كردند بازار مس�كن نيازمند ي�ك آمار دقيق 
است و متأس�فانه اين بخش به علت نبود اين 

آمارها دچار مشكالت متعدد شده است.

  چه نهادهايي آمار ارايه مي كنند
در همي��ن زمين��ه، عليرض��ا بهبهاني كارش��ناس 
اقتصاد مس��كن با بيان اينكه نبود آمار دقيق يكي از 
دغدغه هاي كشور ما است، گفت: در حال حاضر عدم 
تطبيق اين آمارها با واقعيت و عدم به روزرس��اني دو 

مشكل بزرگ بخش آماري كشور است.
وي گفت: در حال حاضر چند نهاد، آمارهاي مسكن 
را ارايه مي دهد كه معروف ترين آنها بانك مركزي و 
مركز آمار ايران اس��ت كه در ارقام ارايه شده اين دو 
نهاد نيز ش��بهات متعددي وجود دارد. عدم تطبيق 
آمار اين دو با هم عدم ارايه آمار در زمان مقرر و وجود 
رفرنس هاي متعدد بزرگ ترين مشكالت آماري اين 

دو نهاد است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت: تناقضات اين دو 
نهاد آماري به قدري زياد است كه همواره تحليل هاي 

كارشناسان اقتصادي را به چالش مي كشانند.
وي بابي��ان اينك��ه متأس��فانه مركز آم��ار ايران در 
جديدتري��ن اقدام همين آمارهاي پر از ش��به را هم 
فروش��ي كرده اس��ت، گفت: مركز آمار ايران برخي 
آمارهايي را كه پيش از اين رايگان منتش��ر مي شد، 
پولي كرده به طور مثال ب��راي اطالع از قيمت اجاره 
مسكن ش��هر تهران در ۱۰ س��ال اخير، بايد ۲۸۰۰ 
تومان پرداخت كني��د. نتايج آمارگي��ري از نيروي 
كار در تابستان ۱۳۹۸، ۳۲۴۰ تومان و جدول طرح 
آمارگيري از نيروي كار در س��ال ۱۳۹۷ هم ۶۷۷۰ 
تومان اس��ت. خالصه داده هاي طرح هزينه و درآمد 
خانوارهاي كشور براي سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نيز 
در قالب يك بسته ۲۸۴ هزارتوماني فروخته مي شود.

اين كارشناس اقتصاد گفت: اخذ وجه براي اين آمارها 

در حالي ارايه مي شود كه فعاليت اصلي و قانوني مركز 
آمار ايران ارايه آمار است و گردآوري آمارهاي مورد 
نياز بخش عمومي و بخش خصوصي يكي از وظايف 
اين مركز در نظر گرفته ش��ده و مرك��ز آمار مي تواند 
خدمات آماري براي بخش عمومي و خصوصي را در 
ازاي دريافت هزينه، انجام دهد. اين در حالي اس��ت 
كه آمار بخش مس��كن يك حوزه فرابخش��ي بوده و 
كاماًل ملي اس��ت و بايد رايگان در دسترس عمومي 

قرار بگيرد.
وي با بيان اينكه در تمام كش��ورهاي توسعه يافته و 
حتي توسعه نيافته مانند تركيه آمارها بدون لفافه و 
صادقانه در دس��ترس عموم قرار دارد، گفت: ترس و 
هراس از ارايه آمار تنها مي تواند بيانگر عدم اطمينان 
از آمارهاي دقيق باشد.اين كارشناس اقتصاد مسكن 
گفت: در حال حاضر اين آمارهاي متناقض باعث شده 
هر يك از مس��ووالن آمارهاي متفاوتي از خانه هاي 
خالي، نرخ اجاره، قيمت مسكن و حتي مسكن مورد 

نياز براي روزهاي آتي ارايه دهند.

كاربرد آمارهاي دقيق 
در همين رابط��ه، مبين نيك خواه، مدير يك آژانس 
معامالتي گفت: چند سال پيش يك سايتي به عنوان 
س��امانه ثبت معامالت امالك و مس��تغالت كشور 
در دس��ترس بنگاه هاي معامالتي قرار گرفت تا هر 
قراردادي در آن درج شود و به هر قراردادي يك كد 
رهگيري تعلق گيرد كه اين مورد از چند سال پيش 

انجام مي گيرد.
نيك خ��واه گفت: در اين س��امانه معام��الت نهايي 
درج ش��ده و قيمت ها نيز واقعي اس��ت؛ ام��ا به نظر 
مي رس��د آمارهاي استخراج ش��ده از اين س��امانه 
دچار تغيير و تحول مي ش��ود. دليل اين نيز ش��ايد 
جنبه سياس��ي داشته باشد يا شايد عده اي به دنبال 

منفعت طلبي از اين بازار باشند.
وي گف��ت: زماني كه وارد س��امانه اطالع��ات بازار 
امالك ايران )سابا( مي شود با اين جمله كه منبع اين 
اطالعات س��امانه ثبت معامالت امالك و مستغالت 
كشور است، روبرو مي ش��ويد يعني تمامي آمار اين 

سامانه از سامانه اتحاديه برداشت شده است.
نيك خواه بابيان اينكه فقط آمارهاي بانك مركزي و 
آمارهاي مركز ايران متفاوت از اين دو سامانه هستند، 

تأكيد كرد: مركز آمار، آمارهاي خود را توليد مي كند 
و با گردآوري آمارهاي به دست آمده از سطح جامعه 
آن را به معرض عموم مي گذارد، در حالي  كه سامانه 
ثبت معامالت امالك و مستغالت اين آمارها را توسط 

كدرهگيري ارايه مي دهد.
وي اف��زود: از آنجايي ك��ه بخش اجاره ني��از به كد 
رهگيري ندارد )البته اين مورد نبايد انجام ش��ود( و 
بخشي از آن به صورت پشت نويسي انجام مي شود كه 
اين مورد نيز نبايد انجام شود، در آمارهاي مركز آمار 
ايران لحاظ مي ش��ود. به هر حال آمارهاي ارايه شده 
توسط اتحاديه مشاوران امالك بر اساس كد رهگيري 
صادرش��ده براي قراردادهاي اجاره استخراج ش��ده 
اس��ت. درحالي ك��ه ب��راي بخ��ش قابل توجهي از 
قراردادهاي اجاره اساسا كد رهگيري صادر نمي شود.

اين مدير بنگاه هاي معامالتي با بيان اينكه زماني كه 
كد رهگيري به ملكي ارايه مي شود، قيمت آن نهايي 
اس��ت گفت: اما زماني كه معامالت از كف بازار جمع 
مي شود، به داليلي نظير ماليات، نبود كد رهگيري و 

غيره دقيق نيست.
وي درنهايت گفت: همواره موازي كاري باعث ايجاد 
تناقض در آمارها مي شود. بايد ارايه آمارها توسط يك 
نهاد انجام گيرد و اين نهاد مي تواند از سوي اتحاديه 
مشاوران امالك باشد، چراكه آمارها آنها دقيق و كامال 

منطبق با داد و ستد بازار است.
وي درنهاي��ت گفت: بايد مس��ووالن ب��ه داده هاي 
آماري توجه بيشتر داش��ته باشند، چرا كه بر اساس 
 آمارهاي دقيق و صحيح مي توان نظريه هاي عملياتي 

لحاظ كرد.

 آمارهاي غيردقيق بهتر از تعدد آمار است
در همي��ن رابط��ه، محمدعلي مهري، كارش��ناس 
شهرسازي گفت: علم آمار، مبتني است بر دوشاخه 
آمار توصيفي و آمار اس��تنباطي. در آمار توصيفي با 
داشتن تمام اعضاي جامعه به بررسي خصوصيت هاي 
آماري آن پرداخته مي ش��ود، درحالي ك��ه در آمار 
استنباطي با به دست آوردن اطالعات از نمونه اي از 
جامعه كه خصوصيات اصلي جامعه را بيان مي كند، 
در م��ورد كل جمعيت جامع��ه، اس��تنباط آماري 
انجام مي ش��ود. در نظريه آمار، اتفاق��ات تصادفي و 
عدم قطعيت توس��ط نظريه احتماالت مدل سازي 

مي شوند. در اين علم، مطالعه و قضاوت معقول درباره 
موضوع ه��اي گوناگون، بر مبناي ي��ك نمونه انجام 
مي شود و قضاوت در مورد يك فرد خاص، اصاًل مطرح 
نيست؛ اما به نظر مي رسد آمارهاي ارايه شده در ايران 
تلفيقي از اين دوشاخه باشد كه اين مورد باعث شده 

دچار تناقضات باشيم.
وي در خصوص اين گفته به تفسير توضيح داد: فقط 
در ايران، نهادهاي مختلف آمارگيري انجام مي دهند 
و متأسفانه نوع آمارگيري آنها كاماًل سليقه اي است 
و همين مورد باعث شده ما ش��اهد چندين آمار در 
يك موضوع باش��يم. به طور مثال، در بخش مسكن 
نهادهاي متع��ددي از بانك مرك��زي گرفته تا خود 
وزارتخان��ه و اتحاديه امالك آمارهاي متعددي ارايه 
مي دهند. در نهايت اين آمارهاي متناقض وارد مركز 
آمار ايران مي ش��ود و درنهايت بسياري از رسانه ها با 
اتكا به اين آمارها تحليل هاي خود را ارايه مي دهند.

مهري ب��ا بيان اينكه ارايه آمار تقريب��ي بهتر از ارايه 
آمارهاي متعدد و متناقض اس��ت اف��زود: زماني كه 
آمارها متعدد باشند تصميم گيري براي ارايه تحليل 
و نظريه بسيار سخت است؛ بنابراين بين بد و بدتر بايد 
بد را انتخاب كنيم. به نظر مي رسد اكتفا به آمارهاي 
تقربي مركز آمار ايران بهتر از اس��تفاده از آمارهاي 

ديگر است.
اين كارش��ناس شهرس��ازي گفت: در تمامي دنيا از 
جمله كش��ور تركيه كه داراي سيس��تم معامالتي 
مسكن سريع، توس��عه يافته و دقيق اس��ت، داراي 
سيس��تم آماري بس��يار دقيق و جامع است.مهري 
گفت: اما حقيقت آمار از دل كف بازار بيرون مي آيد. 
چراكه كف بازار بيانگر اين موضوع اس��ت كه آمارها 
چقدر دقيق و صحيح است. در حال حاضر كف بازار 
نشان مي دهد كه قيمت مسكن در آذرماه نسبت به 
آبان ماه افزايش��ي بوده چراكه تمامي بازارها در اين 
مقطع زماني با يك افزايش بسيار نامحسوس روبرو 
ش��ده و نرخ ارز نيز با نوسانات بسيار كم مواجه شده 
بود؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت آمار بانك مركزي 
با اس��تنباط از تورم حاصل تا حدودي بيانگر واقعي 

وضعيت آذرماه بود.
وي گفت: بانك مركزي تمام��ي قيمت هاي خود را 
از كف ب��ازار جمع مي كن��د و از آنجايي كه برخي از 
معامالت مسكن در بخش اجاره و حتي خريد امالك 

گران قيمت از طريق مشاوران امالك انجام نمي شود 
بنابراين سامانه ثبت امالك فاقد اين آمارها است؛ و 
به نظر مي رسد با در نظر گيري نرخ تورم، آمارگيري 
از كف بازار و تحليل هاي بنيادي آمارهاي مركز آمار 

دقيق تر است.
وي درنهايت گفت: هيچ كس نمي تواند منكر افزايش 
قيمت كاالهاي مصرفي در آذرماه باشد چراكه هيچ 
از نهاده��اي بني��ادي اقتص��ادي در آذرماه كاهش 

نيافته بود.

  مسكن نيازمند آمار جامع و كاربردي
در همين رابطه، عطا آيت اللهي، كارش��ناس مسكن 
گفت: داشتن اطالعات كافي و آگاهي از روند بازار در 
بخش هاي مختلف باعث مي شود مردم آگاهانه تر در 
يك حوزه فعاليت كنند و بتوانند آينده سرمايه گذاري 
خ��ود را تحلي��ل كنند. بازار مس��كن ني��ز همچون 
بازارهاي موازي خود ني��از دارد تا اطالعات جامع و 
كاربردي داشته باش��د و كاربران و سياست گذاران 
بتوانن��د به اس��تناد آن اطالعات، ب��راي بخش هاي 

مختلف بازار تصميم بگيرند.
وي گفت: با اس��تفاده از آمار مي ت��وان تصميم هاي 
دقيقي براي تعادل در بازار مهمي همچون مس��كن 
گرف��ت. به ط��ور مثال، سياس��ت گذار ب��ا آگاهي از 
افزايش نرخ اجاره آپارتمان سياس��ت هاي كنترلي 
از طريق ابزارهاي مالياتي براي مالكان س��وداگر در 
نظر مي گيرد و در سوي مقابل ابزارهاي محرك براي 

مناطق ديگر كه متقاضي ندارند تبيين مي كند.
وي گفت: بنابراين نياز است آمارها توسط يك نهاد 
ارايه ش��ود و نياز اس��ت اين نهاد آمارهاي خود را از 

تمامي نهادها جمع آوري مي شود

  سهم توصيه دولتي در تنظيم بازار 
در ادامه منصور غيبي كارشناس اقتصاد مسكن گفت: 
تعادل در بازار مس��كن هم از بعد تثبيت قيمت ها و 
هم به لحاظ رونق بازار كس��ب و كار در حوزه مسكن 
منوط به كنترل عوامل و متغيرهاي ساير بخش هاي 
اقتصادي همس��و و رقيبان موثر بر اقتصاد مس��كن 
است. دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي 
در توصيه سفارشي مردم را از خريد مسكن به اميد 
كاهش قيمت ها منع مي كند. اين توصيه زماني اعالم 
مي شود كه ساير بازارهاي موازي از جمله ارز و سكه 
و طال و حتي بازار بورس از التهاب و هيجان نس��بي 

خارج شده و تحت كنترل قرارگرفته است.
وي گفت: اين كنترل دولت��ي در بازارهاي موازي و 
رقيب با حوزه مسكن، طبيعتا آرامش الزم را به بازار 
مسكن نيز تسري داده و موجب كاهش قيمت هاي 
كاذب و هيجاني مس��كن نيزخواهد شد. از اين رو، با 
علم به اين موضوع كه روند كاهش��ي قيمت در بازار 
مسكن ناشي از فرآيند مذكور است، نقش توصيه يي 
دولت در دعوت از مردم به نخريدن مس��كن به اميد 
كاهش قيمت ها نمي تواند مبناي علمي و مبتني بر 
محاس��بات عددي و آماري تلقي شود. دعوت دولت 
از مردم به نخريدن ملك موجب انباش��ت متقاضي 
خريد مسكن و به تبع آن و با ورود يك باره و هيجاني 
خريداران به بازار مس��كن دوب��اره موجب پديداري 
نظام سوداگراي در بازار مسكن شده و با ايجاد التهاب 

دوباره موجب آشفتگي در اين بازار مي گردد.
غيبي در نهايت گفت: از طرفي ديگر، اين س��فارش 
دولتي به معناي كمك – سهوي - به حاكميت ركود 
در س��اخت و توليد مس��كن و به تب��ع آن در صنايع 
توليدي محصوالت ساختماني و خدمات مهندسي 
مربوطه تفسير مي شود. از اين رو، توصيه كارشناسي 
اين اس��ت كه دولت به جاي ايجاد ركود ناخواسته، 
زمينه رونق اقتصاد مس��كن را فراه��م كرده و باعث 

گردش كار در اين حوزه شود.

ارايه آماره��اي اقتصادي در 
كشور ما هميشه مورد بحث 
و انتق��اد بوده اس��ت. عالقه 
وافر دس��تگاه ها و بعضا افراد 
مختلف براي تولي��د و ارايه 
آمار هم��واره محل اختالف 
و بعضا تمس��خر قرار گرفته 
است. شايد بارزترين نمونه 
ارايه آماره��اي متناقض كه 
اكث��ر افراد جامعه با آن آش��نايي دارن��د، اعالم نرخ 

تورم است.
 اين آمار ها عالوه بر اينكه بين دستگاه هاي مختلف 
متفاوت هس��تند، ب��ا واقعيت هاي عين��ي و روزمره 
مردم ني��ز داراي فاصل��ه معنا داري هس��تند. اين 
اختالف عددي در بي��ن آمارهاي گوناگون به داليل 
مختلفي از جمله عدم استفاده از معيارهاي سنجش 
استاندارد و يكسان، جامعه آماري مختلف و داليلي 
از جمله دخالت دادن عوام��ل و مالحظات مختلف 
در تنظي��م اين اعداد و آمارها اس��ت. جداي از بحث 
اختالف ظاهري در اعداد و ارقام اعالم شده در قالب 
آمار دس��تگاه ها و افراد مختلف، نكته قابل توجهي 
ك��ه در اين ميان وجود دارد ارتب��اط بين اين آمارها 
و تصميم گيري هايي اس��ت كه در سطح كالن براي 
س��رمايه گذاري ها و جهت گيري هاي انفرادي افراد 
جامعه وجود دارد. درس��طح كالن آمارها به ويژه در 
بخش اقتصادي نقش تعيين كننده اي در جهت گيري 
و تخصيص منابع و امكان��ات مختلف براي تنظيم و 
توزيع يكنواخت اين منابع دارند. زماني كه آمارهاي 
ارايه شده در بخش هاي مختلف اقتصادي اجتماعي 

و فرهنگي با واقعيت هاي موجود مطابقت نداش��ته 
باشند، طبيعتا نمي توان جهت گيري مناسبي براي 
كنترل و ترسيم شرايط آينده داشته باشيم. از طرف 
ديگر زماني كه اين آمارهاي ارايه شده با تصميمات 
اساسي و سرنوش��ت س��از براي افراد جامعه پيوند 
مي خورد، از اهميت دو چنداني برخوردار مي ش��ود. 
نمونه اين نوع آمارها ارتباط بين نرخ رس��مي تورم 
س��االنه و ميزان تغييرات در دس��تمزد كارمندان و 
كارگران است كه مطابق قانون اين افزايش دستمزد 
بايد با حداقل نرخ تورم يكسان بوده تا خريد افراد در 

طول سال حفظ شود.
شايد به همين دليل است كه نرخ تورم به عنوان يكي 
از مهم ترين آمارهايي ك��ه هم از طرف مردم و هم از 
طرف دولت مورد توجه اس��ت. بازار هاي مختلف نيز 
با توجه به ش��دت و ضعف حضور بنگاه ها اقتصادي و 
حضور اف��راد، ارايه آمار بس��يار حياتي و مورد توجه 
اس��ت. از جمله مهم ترين بازار هايي ك��ه در آن آمار 
نقش حياتي را ايفا مي كند بازار بورس است. حضور 
و فعاليت در اين بازار بدون استفاده از ابزارهاي مالي 
كه عمدتا با آمارهاي اقتصادي مرتبط هس��تند غير 
ممكن است. دسترسي به ش��رايط گذشته، فعلي و 
پيش بيني آين��ده بازارها به وي��ژه بازار هايي كه در 
آن س��هم بخش خصوصي قابل توجه اس��ت بدون 
در نظ��ر گرفتن آمار و ارقام ارايه ش��ده در آن كاري 
بسيار دشوار و پر خطر اس��ت.بازار مسكن به عنوان 
خصوصي ترين بخش اقتصاد كه حدود ۳۰ درصد از 
حجم اقتصاد كشور را در اختيار دارد، تاثير زيادي از 
آمارهاي مختلف در بخش هاي متفاوت توليد و عرضه 
مي پذيرد. آمارهاي ارايه شده در بخش هاي مختلف 

اقتصاد ارتباط معناداري با يكديگر دارند، از اين رو، 
مي توان با بررس��ي اجمالي اين آمارها در بازارهاي 
مختلف و مقايسه آنها با شرايط واقعي جامعه به طور 
عملي به راستي آزمايي آن پرداخت. از جمله آمارهاي 
مختلفي كه بازار مس��كن معموال توس��ط نهادهاي 
مختلف رس��مي و غيررسمي منتشر مي شود، اعداد 
و ارقامي اس��ت كه مرتبط با صعود و نزول نرخ ها در 
بازار خريد و فروش و رهن و اجاره مسكن در بازه هاي 
زماني مختلف است. به دليل تعدد نهادهاي متولي و 
همچنين دخيل بودن عمده بخش خصوصي در اين 
بازار طبيعتا آمارهاي متناقضي از اين بازار منتش��ر 
مي شود. برخي از اين آمارها كه مرتبط با بخش هاي 
مختلف دولتي در ارتباط با بازار مسكن است معموال 
متاثر از شاخص هاي كالن اقتصادي و بررسي آمار و 
ارقام ثبت شده در سامانه هاي رسمي دولتي است كه 
معموال اين آمار نمي تواند به طور دقيق بيانگر شرايط 
جاري واقعي در اين بازار باشد. معموال به دليل مبالغ 
مختلفي كه بر اساس حجم و ميزان معامالت انجام 
شده و ثبت شده در سامانه هاي رسمي از افراد مختلف 
اخذ مي شود، بعضا اين ارقام تناسب چنداني با مبالغ 
واقعي جابه جا شده در اين بازار ندارد. از طرف ديگر، 
به دليل معامالت غير رسمي و عادي كه در اين بازار 
معموال توس��ط افراد و بنگاه ها انجام مي شود، بخش 
قابل توجهي از اين معامالت در سامانه هاي رسمي كه 
قابل مشاهده و رهگيري توسط نهادها دولتي است، 
ثبت نمي ش��ود. از جمله مشهود ترين اين سامانه ها 
درج اطالعات مربوط به قراردادهاي فروش و اجاره 
تنظيم شده توسط بنگاه هاي معامالت امالك است. 
همان گونه كه ش��ايد بس��ياري از خوانندگان با آن 

مواجه شده باش��ند هنوز بخش زيادي از معامالت و 
قراردادهاي اجاره تنظيم شده در اين بنگاه ها به روش 
س��نتي و در فرم هاي قديمي به صورت دستي درج 
مي شود. به دليل اخذ ماليات بر مبناي حجم و ميزان 
معامالت انجام ش��ده توس��ط بنگاه ها برخي از آنها 
تمايلي به در اين اطالعات در سامانه نداشته يا مبالغ 
واقعي را در اين سامانه ثبت نمي كنند. از طرف ديگر، 
برخي از مالكاني كه داراي چندين واحد مس��كوني 
هستند يا معامالت متعددي انجام مي دهند تمايلي 
به ثبت اطالعات معامالت يا درج مبالغ جابه جا شده 
واقعي در سامانه هاي رسمي و دولتي ندارند. از طرف 
ديگر، نهادهاي متعدد دولتي و غيردولتي دخيل در 
بازار مس��كن، به دليل عدم تبادل و تطابق اطالعات 

مربوط به فعاليت هاي خود در بازار مسكن با يكديگر، 
معموال اطالعات و آمار يكپارچه و جامعي از وضعيت 

بازار مسكن ارايه نمي دهند. 
با توجه به مطالعات ميداني و ش��رايط دو ماهه اخير 
بازار مس��كن به نظر مي رسد پس از گذر از يك دوره 
تحرك كوتاه مدت در يك ماه و نيم گذشته و با توجه 
به نوسانات اخير بازارهاي كوتاه مدت ارز و طال، ركود 
مجددا به بازار مسكن بازگش��ته و علي رغم افزايش 
مبلغ تسهيالت مس��كن به دليل جذابيت بازارهاي 
كوتاه مدت بازار نتوانسته فعاليت خود را از سر بگيرد. 
از اين رو، به نظر نمي رسد آمارهاي منتشر شده مبني 
بر افزايش حجم معامالت اطالعات دقيق و صحيحي 

از اين بازار به مخاطبان ارايه كند. 
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منشا ترديد در آمارهاي آذر
بهار طاهري|

قيمت بنزين كه اصالح شد همه منتظر جهش 
قيمت مسكن بودند، اما افزايش بيش از حد ماه ها 
و سال گذشته اجازه اين كار را نداد، چون بازار و 
قدرت خريد مردم كشش افزايش را نداشت، البته 
اندكي افزايش منطقي بود اما در اتفاقي عجيب 
در منطقه ي��ك تهران با افزاي��ش ۳۴ درصدي 
 متوسط قيمت هر متر مربع مسكن روبرو شديم.
مطابق آمار، ميانگين قيمت هر متر مربع آپارتمان 
در منطقه يك ط��ي آذر ماه امس��ال، جهش ۸ 
ميلي��ون توماني را طي يك م��اه تجربه كرد و از 
ميانگي��ن ۲۳ ميليون توم��ان در آبان ماه به ۳۱ 
ميليون تومان در آذرماه رسيده است. اما در ساير 
مناطق، افزايش وي��ژه اي در قيمت ها رخ نداده 
اس��ت. در پنج منطق��ه  ۴، 5، ۷، ۱۴ و ۱5 نرخ ها 
5۰۰ هزار تا يك ميليون تومان رشد كرد. در ديگر 
مناطق، قيمت ها يا رشد اندكي داشته يا مقداري 
پايين آمد. با اين حساب، نوسانات در شهر تهران 
جز منطقه  يك مي تواند حالت طبيعي بازار ارزيابي 
ش��ود. اگر قيمت آپارتمان در گران قيمت ترين 
منطقه  پايتخ��ت در عرض يك م��اه ۳۴ درصد 
رش��د نمي كرد، ميانگين كلي در ح��د آبان ماه 

ثابت مي ماند.
بررسي ها از دفاتر امالك در شهر تهران درخصوص 
علت پرش قيمت در منطقه يك حاكي از آن است 
كه به دنبال تغيير نرخ بنزي��ن و افزايش قيمت 
ارز، هجوم مقطعي از سوي س��فته بازان به بازار 
مسكن شده اس��ت. آذرماه رشد ماهيانه قيمت 
مسكن در منطقه يك ۳۴ درصد، منطقه چهار 
۸.۸ درص��د، منطقه پن��ج ۷.۴ درصد، منطقه 
هفت ۶.۶ درصد، منطقه ۱۴ معادل 5.۱ درصد 
و منطق��ه ۱5 مع��ادل ۷.۹ درصد بوده اس��ت. 
تغييرات قيمتي در س��اير مناط��ق جزئي بوده 
اس��ت. در بعضي مناطق همچون ۱۹، ۲۰ و ۲۲ 
نيز با توجه به حجم پايين معامالت، نوس��انات 
 فعلي مالك مناس��بي براي بررس��ي نيس��ت.
پس از انتشار اين آمارها رييس اتحاديه مشاوران 
امالك با زير س��وال بردن اين آمارها گفت: رشد 
قيم��ت مس��كن در آذر ماه نش��ان مي دهد كه 
آمارهاي اس��تخراج ش��ده به هيچ وجه درست 
نيست، چون مسكن كشش رشد قيمت ندارد. به 
هيچ وجه در آذر ماه رشد قيمت مسكن نداشتيم 
و متأس��فانه وقتي اقتصاددانان سياسي هستند 
 بايد هم شاهد چنين آمارها و گزارش هايي باشيم.
خس��روي با بيان اينكه »هنوز يك آمار صحيح 
از بازار مس��كن نداريم« گف��ت: »وقتي آمارها 
غلط اس��ت تمام كاره��ا و اقدامات ني��ز بر پايه 
غلط گذاش��ته مي ش��ود. منطقه ي��ك تهران 
تحت پوش��ش اتحاديه شميرانات است وقتي با 
رييس اتحاديه شميرانات تماس تلفني گرفتيم 
افزايش قيمت مس��كن به شدت رد شد. مسكن 
كش��ش رش��د قيمت را ندارد چرا ك��ه قدرت 
 خريد متقاضيان به ش��دت كاهش يافته است«.
بر اساس گزارش اخير دفتر اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرس��ازي در ۹ ماهه نخست سال جاري 
تعداد 5۰ ه��زار و ۲۴۷ مبايعه نامه ثبت ش��ده 
است كه نس��بت به سال گذشته كه ۱۰۰ هزار و 
۹۶۷ بوده، كاهش بيش از 5۰ درصدي داش��ته 
اس��ت. همچنين يك مترمربع واحد مسكوني 
آپارتماني در ۹ ماه نخست س��ال جاري به طور 
متوس��ط ۱۲ ميليون و ۸۹۰ هزار تومان معامله 
ش��ده كه اين رقم نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته كه هرمترمربع واحد مسكوني آپارتماني 
۷ ميلي��ون و 5۶۱ هزار تومان معامله مي ش��د، 
 افزايش بيش از ۷۰ درصدي را تجربه كرده است.
اين گزارش حاكي اس��ت كه تع��داد ۴۲ هزار و 
۲۷۱ پروانه س��اختماني در ۹ ماهه سال جاري 
صادر شده كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه 
س��ال قبل كه 5۱ ه��زار و ۲۷۰ پروانه را به ثبت 
 رسانده كاهش ۱۷.۶ درصدي را نشان مي دهد.

بر اين اس��اس، تعداد كل مبايعات ثبت شده در 
آذرماه سال جاري ۹ هزار و ۶۶۴ بوده كه نسبت 
به آمار ۴ هزار و ۶۸ ماه گذشته رشد بيش از ۱۳۷ 
درصدي را تجربه كرده است. همچنين، متوسط 
قيم��ت هرمترمربع واحد مس��كوني آپارتماني 
در آذرم��اه ۱۳ ميليون و ۴۷۴ ه��زار تومان بوده 
كه اين رقم در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل 
با متوس��ط قيمت ۹ ميليون و ۶۳۱ هزار تومان، 
نزديك ب��ه ۴۰ درصد افزايش و نس��بت به ماه 
قبل با متوس��ط قيمت ۱۲ ميليون و ۶۱۷ هزار 
 تومان، ۶.۸ درص��د افزايش را نش��ان مي دهد.

همه داده هاي آماري فوق بدون هرگونه پردازشي 
از س��امانه ثبت معامالت امالك و مس��تغالت 
كشور )متعلق به وزارت صنعت، معدن وتجارت 
- اتاق اصناف ايران( دريافت ش��ده اس��ت. ورود 
اطالعات در س��امانه مذكور ني��ز از طريق دفاتر 
مشاورين امالك سراسر كشور صورت مي گيرد. 
از اي��ن رو، وزارت راه و شهرس��ازي هيچگون��ه 
مس��ووليتي در قبال تاييد/عدم تاييد آنها ندارد. 
اما مش��خص نيس��ت با وجود اين آمارها كه از 
طريق خود بنگاه هاي مشاور امالك ثبت شده، 
چرا باز ريي��س اتحاديه مش��اوران امالك آن را 
 زير س��وال مي برد و معتقد است آمار غلط است.
آن گونه كه بان��ك مركزي نيز در انتهاي تمامي 
گزارش هاي خود از تحوالت بازار مسكن تهران 
تاكيد مي كند: »گزارش تحوالت بازار مس��كن 
ش��هر، برگرفت��ه از آمارهاي خام س��امانه ثبت 
معامالت امالك و مس��تغالت كش��ور است كه 
توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي 

بانك مركزي تهيه و منتشر شده مي شود.«
از اين رو، اين نكته قابل توجه اس��ت كه اتحاديه 
مش��اوران امالك نس��بت به آماره��اي آذر ماه 
مس��كن تهران تش��كيك مي كند. اميد اينكه 
 مسووالن در اين باره و در شرايط مقتضي پاسخ 

مناسب ارايه كنند.

ايمان رفيعي
كارشناس بازار مسكن

يادداشت



دانش و فن10دنياي فناوري

قابليت  هايي كه در يك دهه اخير در گوشي ها ظهور كردند

خدمات فناوري به گوشي هاي هوشمند
گروه دانش و فن   

شايد تغييرات گوشي هاي هوشمند در سال هاي اخير چندان 
چشمگير به نظر نرسد؛ اما محصوالت ۱۰ سال قبل بسياري 
از كارهاي ضروري امروزي را نمي توانس��تند انجام دهند. 
در ۱۰ سال گذشته، گوشي هاي هوشمند مسيري بسيار 
طوالني  را طي كرده اند. با عرضه  اولين آيفون در سال ۲۰۰۷ 
و س��پس محصوالت مبتني بر اندرويد، شاهد گوشي هاي 
چندان هوشمندي نبوديم. براي مثال، محبوب ترين گوشي  
هوشمند سال ۲۰۱۰ در اياالت متحده، آيفون 3GS بود كه 
از صفحه نمايش ۵/3 اينچي و دوربين 3 مگاپيكسلي و قابليت 
كنترل صوتي براي تماس ها و موسيقي بهره  مي گرفت. كمي 
بعد در همان سال، اپل آيفون ۴ و مايكروسافت ويندوزفون 
۷ را روانه  بازار كرد. كمي بعد RIM، شركت مادر بلك بري، با 
مشكالت متعددي روبه رو شد و سازندگاني مانند سامسونگ 
و موتوروال و اچ تي سي توانستند به كمك محبوبيت گسترده  
اندرويد، فروش چشمگيري را با محصوالتي مثل گلكسي اس 
و ۴G Evo تجربه كنند. اين گوشي هاي هوشمند اگرچه در 
زمان خود بسيار هيجان انگيز به شمار مي آمدند، اما براساس 
اس��تانداردهاي كنوني، قابليت هاي بس��يار محدودي به 
كاربران ارايه مي دادند. گوشي هاي هوشمند ما در سال هاي 
اخير دچار تكامل ش��دند و بسيار بيشتر از گذشته با ساير 
جنبه هاي فناوري زندگي روزمره  درهم آميختند. درواقع، 
اگر به پيش��رفت چنين محصوالتي در يك سال اخير نگاه 
كنيد، ش��ايد متوجه تغيير خاصي نشويد، اما درمقايسه با 
۱۰ سال قبل، حجم تغييرات بسيار وسيع و چشمگير است. 
گزارش زوميت از ديجيتال ترندز به اين تغييرات گوشي هاي 
هوشمند اشاره كرده است كه گوشي هاي ۱۰ سال پيش از 

آن بي بهره بودند. 

    پرداخت ازطريق گوشي هوشمند
اكنون در بسياري از كشورهاي پيشرفته و مراكز خريد به  
همراه داشتن كيف پول، كارت اعتباري يا پول نقد نيازي 
نيست و گوشي هاي هوشمند مي توانند وظيفه پرداخت 
را انجام دهند. سرويس هاي پرداخت همراه رشد بسياري 
تجربه مي كنن��د و نمونه هايي مانند اپل ِپي و گوگل ِپي و 
سامسونگ ِپي س��عي مي كنند خريد محصوالتي مانند 
يك ليوان قهوه يا بليت س��ينما يا نيازهاي منزل را بدون 
تعامل انس��اني فراهم كنند. البته خريد آنالين ازطريق 
س��رويس هايي مانند پي پال م��دت طوالني تري همراه 
ما بوده اس��ت؛ ام��ا افزايش ميزان اعتم��اد كاربران براي 
خريد آنالين ازطريق گوشي هاي هوشمند در سال هاي 
اخير شيب مناس��بي پيدا كرد. قابليت پرداخت ازطريق 
گوشي هاي هوش��مند در فروش��گاه ها با سرعت كمي 
گس��ترش يافت؛ اما به لط��ف فناوري هايي مانند امنيت 
ازطري��ق ش��اخص هاي بيومتريك و توس��عه  NFC و 
چيپ هاي امنيتي روند پرداخت آسان و سريع تري را شاهد 
بوديم. اكنون بسياري از افراد اعتماد و راحتي بيشتري در 
پرداخت به وسيله  گوشي هاي هوشمند حس مي كنند؛ 

پديده اي كه ۱۰ سال پيش بسيار كم رنگ بود.

    ترجمه زبان هاي مختلف
پروژ ه هاي مرتبط با مترجم هاي همراه از ابتداي قرن جاري 
دچار محبوبيت بسياري شدند؛ اما در ۱۰ سال اخير، فقط 
ترجمه  همزم��ان زبان هاي مختلف ب��ه يكديگر به كمك 
گوشي هاي هوشمند مقدور شد. گوگل ترنسليت اولين بار 

به عنوان اپليكيشن اندرويدي در سال ۲۰۱۰ منتشر شد؛ 
اما نسخه هاي اوليه امكانات بسيار ابتدايي دراختيار كاربر 
قرار مي دادند. به تدريج پشتيباني از زبان هاي بيشتر به اين 
سرويس افزوده ش��د و اكنون كاربران مي توانند از گوشي 
هوشمند خود براي ترجمه همزمان صوت و متن استفاده 
كنند. حتي امكان ترجمه ازطريق ثبت تصوير با دوربين نيز 
وجود دارد. كيفيت و سرعت ترجمه نيز پيشرفت چشمگيري 
كرده اس��ت و سرويس ها و دس��تگاه هاي مختلفي مانند 

هدفون ها مي توانند خدمات مترجم شخصي را ارايه كنند.

    ثبت تصاوير با حالت بوكه
اگر ۱۰ سال پيش تصويري پرتره با فوكوس مناسب روي 
س��وژه در مركز و پس زمينه تار مي خواستيد، بايد دست 
به دامن دوربين هاي حرفه اي مي شديد. اكنون مي توانيد 
تقريبا با تمامي گوش��ي هاي هوشمند چنين تصويري را 
ازطريق حالت بوكه  ايجاد كنيد. تركيب چندين لنز مختلف 
در دوربين ها و فرايند پردازش تصوير هوشمندانه تر موجب 
پديد آمدن عصر جديدي در تصويربرداري با گوشي هاي 
هوشمند شد. قابليت هاي اخير چنين محصوالتي فقط به 
پس زمينه تار محدود نمي شود و امكان بزرگ نمايي اپتيكال 
و چندين برابري و تصويرداري در ش��ب و ويرايش تصاوير 
ثبت شده با جلوه هاي گوناگون نيز نوآوري هايي هستند كه 
۱۰ سال قبل شاهد آنها نبوديم. نبرد ميان سازندگان مختلف 
براي بهترين دوربين در گوشي هاي هوشمند نيز پديده اي 
بوده كه بيش��ترين نفع را براي خريداران اين محصوالت 

به همراه داشته است.

    ظهور تاكسي هاي آنالين
اوبر در سال ۲۰۱۱ به عنوان س��رويس اجاره  خودروهاي 
لوك��س در سان فرانسيس��كو ش��روع به كار ك��رد؛ اما در 
زمان بس��يار كمي به شركت عظيمي تبديل شد. راحتي 
درخواست تاكسي ازطريق گوشي هوشمند بدون نياز به 
برقراري تماس تلفني و مش��اهده  هزينه سفر قبل از ثبت 
درخواست و پرداخت ازطريق سرويس هاي آنالين، ازجمله 
مواردي بود كه موجب گسترش محبوبيت اوبر و نمونه هاي 
مشابه شد. با استفاده از رانندگان مستقل، هزينه استفاده از 
چنين سرويس هايي بسيار كاهش يافت و هزينه هاي اوبر 
را نيز كاهش داد. اين شركت اكنون در سراسر جهان ۱۱۰ 
ميليون نفر كاربر دارد و رقباي محلي يا جهاني با قابليت هاي 
تقريبا يكسان نيز براي آن موجود است. صنعت تاكسيراني 
سنتي سعي كرد با ارايه قابليت هايي بتواند با چنين مواردي 
رقابت كند؛ اما در نهايت راحتي استفاده از اپليكيشن ها و ارايه 
قابليت هايي مانند نقشه آنالين، نشان دادن موقعيت راننده، 
سيستم امتيازدهي و پرداخت انعام موجب شد تاكسي هاي 
سنتي به حاشيه رانده شوند. با اين حال، جنجال هاي بسياري 
درباره شركت هايي مانند اوبر وجود دارد؛ اما از كسب سود 

بيشتر و افزايش محبوبيت آنها مانع نشده است.

    قابليت شارژ بي سيم
شايد بتوان روند توسعه  ش��ارژ بي سيم را به يك قرن قبل 
و فعاليت هاي نيكوال تس��ال مرتبط كرد؛ اما تا سال ۲۰۱۲ 
و عرضه فناوري Qi همراه با محصوالتي مانند لوميا ۹۲۰ 
نوكيا و گلكسي اس 3 سامسونگ، از عرضه  عمومي چنين 
قابليتي خبري نبود. در ابتدا، س��رعت شارژ با شارژرهاي 
بي سيم بسيار كند بود و بايد گوشي خود را در نقطه خاصي 

براي عملكرد صحيح قرار مي داديد. اين فناوري به تدريج 
رشد كرد و استانداردهاي عمومي مرتبط با آن تدوين شدند و 
بيشتر شركت ها نيز آنها را قبول كردند. درنهايت، اپل در سال 
۲۰۱۷ استاندارد Qi را براي شارژرهاي بي سيم پذيرفت. 
اكنون كاربران مي توانند به كمك شارژرهاي بي سيم، گوشي 
خود را در مدت زمان الزم براي شارژ ازطريق كابل معمولي 
در ۱۰ سال قبل شارژ كنند. شايد مهم ترين پيشرفت بعدي 
دراين زمينه ، شارژ بي سيم با فاصله باشد؛ اما تا زمان عرضه  
چنين قابليتي، تمركز بيشتر شركت ها روي بهبود عملكرد 

نمونه هاي فعلي خواهد بود.

    تشخيص فرمان هاي صوتي پيچيده
در س��ال هاي قبل، اس��تفاده از فرمان ه��اي صوتي 
پديده  بسيار عجيبي نبود؛ اما اين فرمان ها معموال به 
درخواست هاي بسيار ساده خالصه مي شدند. اكنون 
گوش��ي هاي هوش��مند مي توانند از پِس تشخيص و 
اجراي فرمان هاي صوتي پيچيده بربيايند و به صورت 
طبيعي تر با كاربران تعامل داشته باشند. دركنار امور 
بسيار ساده مانند تنظيم كردن يادآور يا ساعت و ارسال 
پيام ازطريق پيامك يا ايميل، اكنون مي توان به كمك 
گفت وگو با دستيارهاي صوتي كارهايي مثل انتقال وجه 
به ساير افراد را نيز انجام داد. دستيارهاي صوتي مانند 
سيري و گوگل اسيستنت مي توانند نور فلش گوشي 
شما را روشن كنند يا با افراد دلخواه تماس بگيرند و در 
بسياري از امور به كاربر كمك كنند. پيشرفت ها درزمينه  
هوش مصنوعي توانسته اس��ت به بهبود قابليت هاي 

دستيارهاي صوتي كمك شاياني كند.

  كنترل خانه هاي هوشمند
فهرست  قابليت هاي هوشمند خانه ها كه به كمك گوشي ها 

كنترل پذير باشند، هر روز بيشتر مي شود. اكنون مي توان 
با گوشي هاي هوشمند چراغ ها را خاموش يا روشن كرد، 
رنگ نورپردازي و دماي خانه را تغيير داد، قفل ها و در ها را 
بازكرد، به حيوانات خانگي غدا داد، تلويزيون و موسيقي 
را در داخل خانه كنترل كرد. اگر از خانه  هوش��مند بهره 
مي بريد، قطعات گوشي  هوشمند شما به عنوان كليد تمام 
قابليت ها و مركز كنترل خانه عمل مي كند. در ۱۰ سال 
قبل، داشتن تمامي اين قابليت ها فقط با چندين لمس 
ساده امكان پذير به نظر نمي رسيد، اما اكنون مي توان بدون 

لمس و تنها با صحبت كردن نيز از آنها بهره برد.

    رزرو خدمات
يكي از روياپردازانه ترين پيشرفت هاي ۱۰ سال اخير، 
امكان رزرو ازطريق دستيار صوتي گوگل است. تنها با 
گفتن مكان و زمان مدنظر به گوگل اسيستنت مي توانيد 
درصورت ام��كان، ميز يا صندلي رزرو كنيد. حتي اگر 
مكان مدنظر قابليت رزرو آنالين را نداشته باشد، دستيار 
گوگل مي تواند ازطريق تماس تلفني عمليات رزرو را 
انجام دهد. از ديگر قابليت ه��اي آن مي توان به خريد 
بليت سينما، ثبت نوبت براي پزشك، آرايشگاه و... اشاره 
كرد. البته متاسفانه قابليت مذكور هنوز در تمامي نقاط 

دردسترس قرار نگرفته است.

    تجربه بازي هاي آنالين و چندنفره
زماني تجربه  بازي هاي آنالين روي گوشي ها مقدور نبود 
و بازي هاي چندنفره نيز به اتصال بلوتوث نياز داشتند 
كه در بس��ياري موارد ضعيف ظاهر مي شدند. اكنون 
 Call of عناوين بازي هاي تيراندازي اول شخص مانند
Duty دردس��ترس عالقه مندان قرار دارند كه حضور 
آنها به لطف افزايش قدرت پردازش گوشي هاي هوشمند 

و بزرگ ترش��دن صفحه نمايش ه��ا و سريع ترش��دن 
اتصال  همراه مقدور ش��ده اس��ت. كيفيت بازي هاي 
موبايل درمقايس��ه با گذشته مقايس��ه كردني است و 
دسته بندي هاي بس��يار جديدي به بازي هاي موبايل 
اضافه شده  كه در گذشته تصور تجربه  آنها با گوشي هاي 
هوشمند كمي دشوار بود. حتي سرويس هاي اختصاصي 
بازي مانن��د اپل آركيد نيز براي طرف��داران بازي هاي 
موبايل عرضه شده اس��ت كه كاربران با پرداخت حق 
اشتراك مي توانند از عناوين پولي بهره ببرند. همچنين، 
افزاي��ش اس��تفاده از پرداخت ه��اي درون برنامه اي و 
گسترش تبليغات داخل بازي ها موجب تمركز بيشتر 

توسعه دهندگان به عناوين موبايلي شده است.

4K تماشاي محتواي  
 Evo اگرچه اچ تي سي در س��ال ۲۰۱۰ گوشي هوشمند
4G را عرض��ه كرد، اين محصول به ط��ور واقعي از اتصال 
4G بهره نمي برد و تنها سرعت آن كمي بيشتر از اتصال 
3G بود. گوشي مذكور روي كاغذ مي توانست به سرعت 
۱۰ مگابيت بر ثانيه برسد، اما در واقعيت، اين مقدار از 3 تا ۶ 
مگابيت برثانيه فراتر نمي رفت. براي تماشاي ويديو با كيفيت 
 4K به سرعتي بيشتر از ۵ مگابيت بر ثانيه و براي كيفيت HD
نيز به سرعتي بيشتر از ۲۵ مگابيت بر ثانيه نياز است. اكنون 
ميانگين سرعت اتصال همراه در اياالت متحده بيشتر از ۲۰ 
مگابيت بر ثانيه است و بسياري از كاربران مي توانند محتواي 
4K را روي گوشي هاي هوشمند خود تجربه كنند. افزايش 
سرعت موجب دانلود راحت تر فايل هاي حجيم  بازي ها و 
بارگذاري سريع تر و برقراري تماس هاي ويديويي باكيفيت تر 
نيز شده است. البته تنها سرعت اتصال ازطريق سيم كارت 
افزايش نيافته است، بلكه استانداردهاي كنوني واي فاي در 

گوشي هاي هوشمند نيز سرعت بيشتري دارند.

هر روز ش��اهد افزايش تعداد سيس��تم هاي بي سيم و 
دستگاه هاي هستيم كه با امواج الكترومغناطيسي كار 
مي كنند. اين سيستم ها و دس��تگاه ها رفاه و آسايش 
در زندگي امروز را به دنبال داش��ته است، اما استفاده 
از آنها ما را در معرض تشعش��عات و پرتوهاي راديويي 
قرار مي دهد در اين ش��رايط اطالع از آخرين وضعيت 
تشعش��عات و پرتوهاي راديويي حق كاربران اس��ت. 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي نتايج 
طرح پايش امواج الكترومغناطيسي را به صورت برخط 
در اختيار عموم قرار مي دهد و براس��اس آخرين آمار، 
وضعيت تشعش��عات و پرتوهاي راديويي در مناطق 
مختلف پايتخت منتشر شده اس��ت. به گزارش ايلنا، 
تشعش��عات و پرتوهاي راديويي يكي از دغدغه هاي 
هميشگي كاربران سيستم هاي بي سيم و دستگاه هاي 
است كه با امواج الكترومغناطيسي كار مي كنند. اين 
موضوع در ايران با ش��ايعه هاي زيادي درباره سطح و 
ميزان آلودگي همراه است. شايد يكي از داليل افزايش 
سطح نگراني درباره تشعشعات و پرتوهاي راديويي در 
كشور ما مربوط به عدم آگاهي از ميزان قرارگيري در 

معرض امواج راديوي باشد.
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طرح 
پايش امواج الكترومغناطيس��ي را با هدف اطمينان 
از س��المت عمومي و اطالع رس��اني به مردم آغاز و 
نتاي��ج آن را به صورت برخط در اختي��ار عموم قرار 
مي دهد. استان تهران يكي از كالن شهرهايي است 
كه سيستم هاي بي سيم و از امواج الكترومغناطيسي 
در آن به شكل گسترده اي استفاده مي شود، ضمن 
اينك��ه پايتخت از تراك��م جمعيتي بس��يار بااليي 
برخوردار اس��ت، به همي��ن دلي��ل اندازه گيري و 
پايش امواج راديويي در اس��تان ته��ران از اهميت 
زي��ادي دارد. در ح��ال حاضر در ش��هر تهران ۷۰ 
ايس��تگاه ثابت اندازه گيري تشعشع تحت پوشش، 
نصب شده اس��ت. بر اساس آخرين گزارش سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره وضعيت 
تشعش��عات و پرتوهاي راديويي در مناطق مختلف 
پايتخت؛ اس��كندري ش��مالي با 8.3۶ ولت  بر متر 
آلوده ترين كامرانيه ب��ا ۰.۲۴ ولت  بر متر پاك ترين 
مناطق هس��تند. البته اين درحالي است كه مطابق 
با استاندارد كميسيون بين المللي حفاظت در برابر 
پرتوهاي غير يون ساز و همچنين استاندارد ملي ايران 

حدود مجاز پرتوگيري امواج الكترومغناطيسي ۲8 
ولت برمتر است.

محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، پيش از اين با اش��اره به نگراني ها درباره 
پارازيت اظهار كرده بود: »ما چيزي به اس��م نگراني 
در برابر صرف پارازيت نداريم، موضوع، اثر تجمعي 
امواج الكترومغناطيس��ي موج��ود در اطراف مردم 
است كه روي س��المتي مردم اثر مي گذارد و شامل 
فرس��تنده هاي تلويزيوني، ايس��تگاه هاي ارس��ال 
امواج تلفن همراه و پارازيت ها مي ش��ود. سيگنال و 
غيرس��يگنال هر دو يك اثر تجميعي بر بدن انسان 
دارد. ما در اين زمينه ايجاد شفافيت كرديم و در حال 
حاضر در تهران و ش��يراز اندازه گيري به خط كرده 
و نتاي��ج آن را به لحظه منتش��ر مي كنيم كه ميزان 
اثر تجمعي امواج الكترومغناطيس��ي چقدر اس��ت. 
گزارش آن را هم ارايه كرديم و در س��ايت س��ازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم در دسترس 
اس��ت و مردم مي توانند مش��اهده كنند.« او با بيان 
اينكه سطح استانداردي كه سازمان ملي استاندارد 
مشخص كرده، عدد ۲8 ولت بر مترمربع است، گفته 
بود: »ما در هيچ جاي كشور به اين عدد نرسيديم و 
در اعداد بس��يار پايين تر از اين سطح قرار داريم. در 
ساير استان ها كه تجهيزات نصب نشده هم به صورت 
نوبتي اندازه گيري انجام مي شود و براي هر استان هر 
سه ماه يك بار هم يك گزارش اندازه گيري داريم و 
براي استاندارها مي فرستيم. در هيچ نقطه از كشور 
ما به نصف عدد ۲8 هم نرسيديم و اندازه گيري ها در 
سطح استاندارد اس��ت. ممكن است در آينده عمل 
پيشرفت كند و مشخص ش��ود اين سطح ۲8 عدد 
درس��تي نبوده و مي تواند اثراتي داش��ته باشد اما با 
توجه به اس��تانداردهايي كه وجود دارد، در كش��ور 

عددي باالتر از سطح استاندارد نداريم.«

عضو شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه سانسورچيان 
فضاي مجازي از جمله اينستاگرام، خود را حاميان جريان 
آزاد اطالعات مي دانند، گفت: »بايد تصميم جدي در برخورد 
مقتدرانه با اين شبكه اتخاذ شود.« رضا تقي پور در گفت وگو 
با مهر، درواكنش به اقدامات يك جانبه شبكه هاي اجتماعي 
خارجي مانند توييتر و اينستاگرام در حذف مطالب كاربران 
ايراني در محكوميت ترور شهيد قاسم سليماني و انتشار 
مطالب دونالد ترامپ عليه ايران، اظهار كرد: »ماهيت و ذات 
رسانه هاي اجتماعي نظير اينستاگرام و توييتر از قبل براي 
ما و كارشناسان فضاي مجازي مشخص بود، اما امروز اين 
شبكه هاي اجتماعي، چهره كريه خود را براي عموم مردم به 
نمايش گذاشته و آن پوشش مخملي كه روي مشت آهنين 
بود را كنار زدند. امروز كساني كه ادعاي حمايت از جريان 
آزاد اطالعات داشته و اين مفهوم را در استراتژي هاي خود 
مدام تبليغ كرده و صحبت از اينترنت باز مي كنند، اين گونه 
دست به سانسور مي زنند. آن هم يك سانسور هدفمند عليه 
قهرمان ملي يك كشور، قهرمان كشورهاي منطقه و عليه 
نابودگر داعش و كسي كه دنيا، وي را به عظمت ياد مي كند.«

وي با بيان اينكه ما مي بينيم در همه دنيا دوستداران سردار 
قاسم سليماني چگونه براي ش��هادت وي ابراز احساسات 
مي كنند، گفت: »حذف اين پيام ها در فضاي مجازي به طور 
مشخص يك افتضاح رسانه اي براي امريكا و شركت هايي 
اس��ت كه جيره خوار حاكميت امريكا هستند. متاسفانه 
اين شبكه ها تاكنون اين چهره را پنهان نگه داشته بودند 
و امروز اين چهره كريه را به وضوح به نمايش گذاش��تند.« 
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه مردم 
دنيا قطعًا اين موارد را مشاهده كرده و پي به ماهيت زشت، 
خشن و امنيتي اين فضا مي برند، گفت: »به وضوح مشخص 
است كه اين شبكه ها چگونه به اسم جريان آزاد اطالعات 
تا به حال مردم را غافل نگه داشته بودند و امروز با توجه به 
اتفاقاتي كه پيش آمده، مجبور شدند چهره اصلي شان را به 

نمايش بگذارند.«
وزير اس��بق ارتباطات تاكيد كرد: »قطعًا مردم ما با نبوغ، 
خالقيت و نوآوري از موانعي كه استكبار جهاني در مسير 
انتش��ار اظهارات، ابراز احساسات و عظمت و شكوه سردار 
س��ليماني در فضاي مجازي ايجاد كرده، عبور مي كنند. 
كاربران ما بايد به سرعت و با وسعت تمام، در ساير رسانه هاي 
اجتماعي كه اي��ن محدوديت ها وجود ن��دارد، عظمت و 
شكوه سردار سليماني را به رخ جهانيان بكشند.« تقي پور 
با تاكيد بر اينكه سانسورچيان واقعي فضاي مجازي كساني 

هستند كه صداي مردم و مظلومان و صداي جبهه مقاومت 
را فيلتر مي كنند، گفت: »امروز در ش��بكه هاي اجتماعي 
صف آرايي ميان قاتالن، خونخواران و ظالمان با مظلومان 
و محرومان ش��كل گرفته و جايگاه پيام رسان هايي مانند 
توييتر و اينستاگرام كه دست به سانسور گسترده مي زنند 

نيز  مشخص است.«
عضو حقيقي ش��وراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه 
قطعًا م��ردم مظلوم جهان از اين موانع عبور خواهند كرد 
و صدايشان را به گوش جهانيان مي رسانند، در خصوص 
اقدام ش��وراي عالي فضاي مجازي در برخ��ورد با رفتار 
جانبدارانه اينس��تاگرام در حذف مطالب كاربران ايراني، 
گفت: »مصوبه ۱3 خرداد س��ال ۹۶ شوراي عالي فضاي 
مجازي اين پتانسيل و ظرفيت را دارد كه با فعاليت هاي 
غيرقانوني و هنجارش��كنانه اين گون��ه نرم افزارها مقابله 
كند.« تقي پور با اشاره به اينكه شبكه هاي اجتماعي مانند 
اينستاگرام، هويت و عزت ملي ما را ناديده گرفته و پايمال 
مي كنند، ادامه داد: »اين شبكه اجتماعي با حذف مطالب و 
اكانت كاربران ايراني، مردم ما را تحقير كرد. حذف پيام يك 
فرد، بي احترامي و اهانت بزرگ محسوب مي شود و قطعًا 
مردم ما اين موضوع را تحمل نخواهند كرد.« وي با تاكيد بر 
اينكه مصوبه ساماندهي فعاليت پيام رسان هاي خارجي در 
كشور، اين ظرفيت را دارد كه بتوان با رفتارهاي غيرقانوني 
اين شبكه ها برخورد كرد، افزود: »مردم بايد از مسووالن، 
اجراي اين مصوبه و قانون را مطالبه كنند تا در يك فضاي 
امن و سالم و مطمئن بتوان از فضاي مجازي استفاده كرد.« 
وي اظهار كرد: »طبق فرمايشات مقام معظم رهبري، قطعًا 
امروز فضاي مجازي امتداد فضاي حقيقي در زندگي مردم 
اس��ت و مي دانيم كه بايد از مزيت هاي اين فضا استفاده 
كنيم؛ اما اينكه تعدادي نرم افزار و پيام رسان با ماموريت 
مشخص و اين گونه مفتضحانه بخواهند اين فضا را به لجن 
بكش��ند و صداي حق مردم را با اين وضع فجيع، قطع و 

سانسور كنند، مورد تحمل مردم نيست.«

  لزوم تصميم جدي در برخورد مقتدرانه
با اينستاگرام

عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي خاطرنشان 
كرد: »اين مطالبه بايد ش��كل بگي��رد و هم اكنون نيز 
موقع آن است كه تصميم جدي در برخورد مقتدرانه 
با اين پيام رسان هاي مفتضح صورت بگيرد.« تقي پور 
با اشاره به سياس��ت دوگانه توييتر در حذف محتواي 
خشونت آميز باوجود انتش��ار توييت هاي تهديدآميز 
ترامپ گفت: »اين مش��خص اس��ت كه اس��اس كار 
ش��بكه هاي اجتماعي جيره خوار امريكا، اين است كه 
فرهنگ غرب و اس��تكبار جهاني كه فرهنگ سلطه و 
ظلم است را به خورد ملت ها بدهند.« وي با بيان اينكه 
اينها ملت هاي مظلوم تحت س��تم كه از موجوديت و 
كشورش��ان دفاع مي كنند را تروريست و قاتالن حاج 
قاسم سليماني را افراد صلح طلب مي نامند، ادامه داد: 
»مشكل شبكه هاي اجتماعي امروز دنيا اين است كه 
اينها براي مصارف داخلي خود، براي انتخاباتشان و ساير 
مقاصد شومي كه در ذهن دارند، تعاريف را تغيير داده 
و سياست دوگانه دارند. هيچ عقل سليمي، تروريسم 
دولتي را نمي پذيرد و ما ش��اهد هستيم كشوري كه 
شعار مبارزه با تروريسم مي دهد و كشور ما را به بهانه 
اينكه قانون مبارزه با تامين مالي تروريس��م را آن طور 
كه مي خواهند نمي پذيرد، مح��دود مي كند، خود به 
جنگ اف��روزي در دنيا مي پردازد؛ اين تعاريف دوگانه، 
براي فرار از عواقب اتفاقاتي است كه در دنيا رقم زده اند. 
امروز جاي شهيد و جالد در دنيا عوض شده و جالدان 

امريكايي، اسم خود را صلح طلب گذاشته اند.«
اين درحالي است كه اينستاگرام دليل اقدام خصمانه خود 
مبني بر حذف پس��ت هاي مربوط به شهيد سپهبد قاسم 
سليماني را پيروي از تحريم هاي امريكا عليه سپاه پاسداران 
عنوان كرد. به گزارش گجت نيوز، اينستاگرام طي روزهاي 
گذشته و پس از شهادت سپهبد قاسم سليماني طي يك 
اقدام خصمانه تمام پست هاي مربوط به شهيد سليماني را در 
صفحات اجتماعي خود حذف كرد. از آنجايي كه اينستاگرام 
زيرمجموعه شركت فيس بوك محسوب مي شود، سخنگوي 
اين شركت در توضيح اين اقدام خصمانه اعالم كرد: »شركت 
فيس ب��وك براس��اس مقرراتي كه ب��راي آن در خصوص 
تحريم هاي امريكا وضع شده است، عمل مي كند كه تحريم 
سپاه پاسداران انقالب اس��المي ايران و فرماندهان آن نيز 

شامل اين تحريم ها مي شود.«

آخرين وضعيت تشعشعات و پرتوهاي راديويي  مدعيان جريان آزاد اطالعات سانسورچيان فضاي مجازي اند
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 ربات هوش مصنوعي 
در نقش كارمند

روبوتيك��ز پول��ن  فرانس��وي   اس��تارت آپ 
)Pollen Robotics( ي��ك ربات مجهز به هوش 
مصنوعي با نام ريچي )Reachy( را معرفي كرد؛ رباتي 
كه البته با هم نسل هاي خود متفاوت است و از پلتفرمي 
متن باز استفاده مي كند. به گزارش ديجياتو، ماهيت 
متن باز بودن ريچي باعث مي شود تا دامنه فعاليت هاي 
آن بستگي به باز بودن ذهن توسعه دهندگان داشته 
باشد. توسعه دهندگان با اس��تفاده از برنامه نويسي 
مي توانند كاربردهاي مختلفي را براي اين پلتفرم در 
نظر بگيرند و به سادگي آن را اجرايي كنند. در حال 
حاضر هم، آنچه اين اس��تارت آپ فرانسوي در قالب 
ريچي ارايه مي دهد به ش��كل پيش فرض مي تواند 
برخي اقدامات را انجام دهد؛ از تحويل غذا گرفته تا 
خوش آمدگويي به مشتريان و سرويس دهي به آنها. 
نكته مهم اينجاست كه به ش��كل پيش فرض، اين 
ربات از هوش مصنوعي بهره مي برد. همين مساله به 
توسعه دهندگان كمك مي كند تا سراغ كاربرد اصلي 
كه در ذهن دارند براي آن بروند، بدون اينكه نياز باشد 
براي آموزش »يادگيري ماشين« وقت صرف كنند. 
نكته مهم بعدي درباره اين ربات، ماهيت ماژوالر بودن 
آن است. براي مثال دست هاي آن مي توانند قالب هاي 
مختلفي داشته باشند. شايد خريدار آن به دستي كه 
صرفًا يك تكه و شبيه به قالب است نياز داشته باشد 
و شايد يك خريدار ديگر بخواهد دست هاي ريچي را 
با پنج انگشت سفارش دهد. با اين همه، نكته اصلي 
درباره ريچي قيمت آن است كه اين ربات را از دسترس 
بسياري از عالقه مندان به استفاده تفريحي از آن دور 
مي كند. نسخه ساده كه صرفا يك دست دارد حدود 
۹۰۰۰ دالر قيمت دارد در حالي كه قيمت نس��خه 
كامل با دو دست و وجود سر، به ۱۷ هزار دالر مي رسد.

ساعت هوشمند  با دو ابزار 
براي پايش سالمت 

ش��ركت ويتينگ��ز )Withings( س��اعت هاي 
را  خ��ود   Steel HRفيتن��س هوش��مند 
 به ص��ورت خ��ط جدي��دي از محص��والت ب��ا نام
 Withings ScanWatch عرضه خواهد كرد 
كه از دو تكنولوژي پايش همزمان استفاده مي كنند: 
يك سنسور ECG براي تشخيص شرايط قلبي از 
جمله فيبريالسيون دهليزي و ديگري براي پايش 
سطح اكس��يژن خون در هنگام خواب. به گزارش 
ديجياتو، از نظر طراحي، سري جديد از همان سبك 
و سياق ساعت هاي Steel HR استفاده مي كند و 
در واقع تفاوت اصلي را باي��د در بخش هاي داخلي 
آن جست وجو كرد. سنس��ور ECG به كار رفته در 
ScanWatch به كاربر اي��ن امكان را مي دهد تا 
هر لحظه شرايط قلبي خود را پايش كرده تا به اين 
ترتيب از احتمال حمالت ناگهاني قلبي كاسته شود. 
عالوه بر حضور ECG، خوشبختانه ويتينگز استفاده 
از سنسور ضربان قلب نوري را در سري جديد متوقف 
نكرده و به اين ترتيب همچنان امكان پايش مداوم 
ضربان قلب ه��م براي كاربر فراهم خواهد بود. از آن 
سو حسگر SpO۲  هم براي پايش اكسيژن در هنگام 
خواب حضور دارد تا مطمئن باشيد كه در طول شب 
اكسيژن كافي دريافت مي كنيد. ساعت هوشمند 
ScanWatch با اپليكيشن Health Mate و 
ساير محصوالت اكوسيستم سالمت شركت ويتينگز 
سازگار است و باتري اين ساعت ها با يك بار شارژ تا 3۰ 
روز دوام خواهد داشت. عالوه بر پايش خواب و ضدآب 
بودن، قابليت ردگيري در زمان شنا هم براي آنها در 
نظر گرفته شده است. مدل 38 ميليمتري ساعت 
ScanWatch قيمتي برابر ۲۴۹ دالر داشته و مدل 
۴۲ ميليمتري هم ۲۹۹ دالر قيمت گذاري شده است. 
به نظر مي رسد اين محصول بعد از دريافت مجوزهاي 
الزم از مراجعي همچون FDA در سه ماهه دوم سال 

جاري ميالدي به بازار بيايد.

اصرار شركت ها براي ساخت 
مسواك هاي هوشمند 

مسواك هاي هوشمند يكي از گجت هاي هوشمند 
رونمايي شده در نمايشگاه CES هستند. شركت 
اورال-بي ب��ا يك مس��واك هوش��مند جديد به 
نمايشگاه امس��ال آمده كه iO نام دارد و به گفته 
آنها حاصل تالش شش س��اله و تحقيق از بيش از 
۱8۰۰ كاربر است. مهم ترين نكته در طراحي يك 
مسواك قسمت سر آن است و iO از حركات مواج 
و چرخشي در كنار لرزش هاي ريز براي تميز كردن 
دندان ها استفاده مي كند. حركت اين مجموعه از 
طريق يك درايو مغناطيسي خطي جديد تامين 
مي ش��ود و در نهايت يك سنسور فشار جديد هم 
وظيفه بررسي فشاري كه شما در هنگام مسواك 
زدن ب��ه دندان هاي تان وارد مي كني��د را به عهده 
دارد. اين سنسور با آناليز مكرر به شما بازخوردهاي 
الزم را اعالم خواهد كرد تا بهينه ترين مقدار فشار 
را براي تميز كردن دندان هايتان به آنها وارد كنيد. 
اين مساله براي سالمت لثه از اهميت بسيار زيادي 
برخوردار اس��ت. براي تكميل شدن اين مجموعه 
اپليكيش��ن iO هم وظيفه ردگيري و راهنمايي 
همزمان را در زمان مس��واك زدن ب��ه عهده دارد. 
البت��ه تمايل كاربر براي مس��واك زدن دندان ها و 
ردگيري وضعيت پروس��ه روي يك تصوير س��ه 
بعدي از دندان هايش به ص��ورت همزمان به نظر 
چندان محتمل نمي رسد اما با اين حال اورال-بي 
چنين امكان عجيبي را ب��راي كاربران عالقه مند 
فراهم كرده اس��ت. ب��ا اينكه ايده مس��واك هاي 
هوشمند سال هاست مطرح شده، اما به نظر مي رسد 
همچنان براي شركت هاي مختلف جذابيت خاصي 
دارد و گويا فعال ش��امل حضور اين محصوالت در 
نمايشگاه ها و رويدادهاي مختلف خواهيم بود. با اين 
حال نبايد فراموش كرد كه به صورت واضح شكاف 
بزرگي بين تقاضاي بازار و شور و شعف شركت ها 

براي عرضه مسواك هاي هوشمند وجود دارد.
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»تعادل«راهكارهاياجراييبرايمقابلهباقاچاقكاالدراستانهارابررسيميكند

استفاده از سامانه هاي اطالعاتي براي مقابله با قاچاق
گروه بنگاه ها|

موضوع قاچاق كاال بحث تازه اي در اقتصاد كشور 
ما نيست و طي س�ال هاي اخير همواره بار ها در 
اين باره از سوي كارشناسان صحبت شده است. 
اعداد و ارقام متفاوتي در خصوص ميزان واقعي 
ورود كاالهاي قاچاق در كشور منتشر مي شود 
كه در آمارهاي رس�مي نهادهاي دولتي حدود 
10ميليارد دالر و در برخي آمارهاي غير رسمي 
تا 20ميليارد دالر كاالي قاچاق وارد كش�ورمان 
مي شود. اعداد و ارقامي كه ضرورت مقابله با يك 
چنين حجمي را يادآور مي س�ازد. اين در حالي 
اس�ت كه به دليل اينكه كاالي قاچاق از مبادي 
رسمي و غيررسمي وارد كشور مي شود نمي توان 
رقم دقيق كاالي قاچاق به كشور را به درستي و 
دقيق اعالم كرد اما واقعيت روشني كه در زمينه 
قاچاق كاال مي توان به آن اشاره كرد آن است كه 
به ازاي هر يك واحد قاچاق، ۵ شغل مستقيم و 
غيرمستقيم تحت تاثير قرار مي گيرد. اثراتي كه 
در واقع وضعيت معيشتي خانواده ها را تحت تاثير 
قرار مي دهد و در ادامه مشكالت فراواني را براي 

آنها ايجاد مي كند. 
از س�ال 97 كه دولت تصميم گرفت در راستاي 
حمايت از تولي�د داخل واردات ل�وازم خانگي 
خارجي به كش�ور را ممنوع كند، حجم زيادي 
از اين كاال ها به صورت قاچاق به كش�ور سرازير 
ش�دند، به طوري كه اكنون در ب�ازار مي توان به 
راحتي هر نوع لوازم خانگي با هر برند خارجي را 
تهيه كرد. طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگي در 
حالي با نصب شناسه كاال آغاز شده كه موفقيت 
اين طرح منوط به تكميل و اجرايي شدن ساير 

حلقه هاي اين زنجيره است.
در همين زمينه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ب�راي مقابله با قاچ�اق لوازم خانگي به كش�ور 
تصميم گرفت شناس�ه دار كردن كاال ه�ا را در 
اين بخ�ش اجرايي كند.دس�تورالعمل اجرايي 
ثبت و اخذ شناس�ه كاال پس از اب�الغ دولت در 
سال 9۵براي گروه لوازم خانگي تدوين شد كه 
شامل كولر، يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشين 
لباسشويي، ماكروويو، جاروبرقي و پكيج است.

بر اين اساس از سوي وزارت صمت براي مقابله با 
قاچاق به تمامي تشكل هاي صنعتي و واحد هاي 
توليدي ابالغ شد تا 1۵ دي امسال براي دريافت 
شناسه كاال براي محصوالت توليدي خود اقدام 
كنند و واحدهاي صنفي نيز موظف شدند براي 
كاال هاي موجود خود شناسه كاال دريافت كنند تا 
كاالي آنها در رسته محصوالت قاچاق قرار نگيرد. 
با توج�ه به اهميت موضوع س�راغ ديدگاه هاي 
اهالي اقتصاد در اس�تان هاي مختلف رفتيم تا 

نوري به ابعاد پنهان موضوع انداخته شود.

   شفاف سازي در حوزه فروش
 سيد مرتضي ميري رييس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي در گفت وگو با ميزان اظهار كرد: ثبت و اخذ 
شناس��ه كاال براي محصوالت توليدي طرح جامع 

بسيار خوبي است البته اگر به درستي اجرا شود.
وي افزود: بر اساس اين طرح شناسه براي كاال هاي 
داخلي از مح��ل توليد و براي كاال ه��اي وارداتي از 
گمرك روي كاال نصب مي ش��ود كه با شماره گيري 
#۷۷۷۷، ۴*۴* تمام مش��خصات كاال نش��ان داده 

مي شود.
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: طبق 
تفاهمنامه اي كه با س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
و وزارت صمت منعقد كرديم مقرر ش��د از ۵ دي تا 
۵ بهمن امس��ال واحد هاي صنفي ليست كاال هايي 
كه از گذشته خريداري كردند و نمي توانند شناسه 
براي آنها بگيرند را به اتحاديه ارسال و پس از بررسي 
و تاييد توسط اتحاديه تا ۱۵ بهمن امسال براي ثبت 

در سامانه ارسال مي شود.
ميري تاكي��د كرد: پ��س از ۱۵ بهمن امس��ال كار 
بازرس��ي و نظارت آغاز، ماموران به درب واحد هاي 
صنفي مراجعه و در صورت وجود كاالي بدون شناسه 

با آنها برخورد مي شود.
وي با بيان اينكه از اين پس هر كااليي كه از كارخانه 
خارج مي ش��ود بايد شناسه داشته باشد در غير اين 

صورت قاچاق محسوب مي شود، اظهار كرد: در حال 
حاضر ۸۰ درصد كارخانه ها بر روي كاال هاي توليدي 
خود شناس��ه نصب مي كنند و مابق��ي نيز در حال 
فراهم كردن زيرساخت براي انجام اين كار هستند.

رييس اتحاديه فروش��ندگان ل��وازم خانگي با بيان 
اينكه براي مبارزه با قاچاق در لوازم خانگي سه طرح 
پيش بيني شده اس��ت، بيان كرد: شناسه كاال، كد 
رهگيري و س��امانه گارانتي، سه طرحي هستند كه 

هر كدام به نوبه خود از حجم قاچاق كم مي كنند.
ميري با اش��اره به اينكه مرحله اول شناسه كاال در 
حال اجرا شدن است، ادامه داد: اين كار يك زنجيره 
و چرخه است و اگر اين سه طرح به درستي اجرا شود 

به خوبي كاالي قاچاق در بازار مشخص مي شود.
وي تصريح كرد: در نيمه اول س��ال آينده با اجراي 
طرح س��امانه گارانت��ي اين چرخه تكميل ش��ده و 
شناسايي كاالي قاچاق به راحتي مقدور خواهد شد.

دولت به تنهايي قادر به حل مش��كل معضل قاچاق 
نيست

يكي از اس��تان هايي كه در خط مقدم نبرد با قاچاق 
كاال قرار دارد استان كردستان است؛ دبير كميسيون 
مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز كردس��تان، با اش��اره به 
اينكه دولت به تنهايي قادر به حل مش��كل معضل 
قاچاق در كش��ور نيست، گفت: بايد س��ازمان ها و 
ارگان هاي فرهنگي “ن��ه به خريد كاالي قاچاق “ را 

در جامعه نهادينه كنند. علي خداويسي در نشست 
هم انديشي دبيران انجمن ها و موسسات مردم نهاد 
در سنندج، اظهار كرد: استان كردستان به هيچ وجه 
جزو اس��تان هاي قاچاق خيز كش��ور نيست و مردم 
كردس��تان قاچاق را صرف��ا براي ام��رار معاش و از 

سرناچاري انجام مي دهند.
وي با اش��اره به اينكه دولت ب��ه تنهايي قادر به حل 
مشكل معضل قاچاق در كش��ور نيست، افزود: بايد 
سازمان ها و ارگان هاي فرهنگي “نه به خريد كاالي 
قاچاق “ را در جامعه نهادينه كنند.دبير كميسيون 
مبارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز كردس��تان بيان كرد: 
س��رمايه هاي اجتماعي ما هر اندازه بيش��تر باشد با 
مش��كالت و معضالت اجتماعي كمتري در جامعه 

مواجه خواهيم بود.
خداويسي با اشاره به اينكه سازمان هاي مردم نهاد، 
س��ازمان هايي خود جوش و عام المنفعه هس��تند، 
بيان كرد: اين سازمان ها به سفيران فرهنگي جامعه 
بايد درصدد نهادينه س��اختن آن در س��طح جامعه 
باش��ند. مردم استان كردستان در طول هشت سال 
دفاع مقدس با رشادت هاي پي در پي خود نشان داد 
كه تا چه ميزان براي حفظ منافع ملي كشور ارزش 
قائل است.دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
كردستان، در خصوص بحث كولبرها، بيان كرد: بارها 
اين موضوع را مطرح كرده ايم كه كولبري در نوع خود 

قاچاق نيست بلكه هدف صاحبان اصلي كاالها است 
كه بايد با آنها برخورد شود، كولبرها صرفا براي تامين 
معاش خود و خانواده تن به همچين كار س��خت و 

طاقت فرسايي مي دهند.
به گفت��ه وي، در بحث اقالم س��المت محور و اقالم 
آرايش��ي مبارزه كار ساز نيس��ت و تنها راه بيداري 
مردم براي عدم استفاده از اين كاالهاي قاچاق بحث 
نهادينه شدن آن و آگاهي مردم در خصوص مضرات 

استفاده از اين اقالم آرايشي است.

   اطالعات ۷۵۰ انبار اس�تان بوشهر در سامانه 
جامع ثبت نهايي شد

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 
گفت: تاكنون اطالعات ۷۵۰ انبار و بنگاه اقتصادي 
اين اس��تان در س��امانه جامع انبارها به ثبت نهايي 
رسيده است. سيد حس��ين حسيني در گفت وگو با 
خبرنگاران افزود: تاكنون 6 هزار انبار استان بوشهر 
در ح��وزه صنعت، مع��دن و تج��ارت از طريق وب 
س��رويس يا خود اظهاري در س��امانه جامع انبارها 
ثبت اطالعات شده است. از اين شمار ۷۵۰ واحد در 
سامانه جامع انبارها به تاييد نهايي رسيده و مابقي 
نيز در حال بررس��ي و اقدام است. فعاالن تجاري بر 
حسب مورد بايد براي انجام همه فعاليت هاي تجاري 
كاالهاي مشمول در س��امانه جامع تجارت ثبت نام 
و با ورود به س��امانه شناس��ه كاال نسبت به ثبت آن 

اقدام كنند.
وي اظهار داشت: ثبت اطالعات مكان هاي نگهداري 
كاال، توليد، واردات و صادرات، موجودي اوليه، ورود 
و خروج و خري��د و فروش كاال بايد توس��ط فعاالن 

تجاري انجام شود.
حس��يني ادامه داد: براي جلوگيري از قاچاق كاال و 
ارز به منظور شفاف و روان سازي نظام توزيع، طرح 
رصد كاال در زنجيره تجاري استان بوشهر از طريق 
س��امانه جامع انباره��ا به صورت جدي و مس��تمر 
توسط س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان در 

دست اجرا است.
وي بيان كرد: زنجيره تجاري ش��امل مراحل ورود، 
انتقال و خروج كاال است كه اجراي اين دستورالعمل 
براي همه اعضاي زنجيره تامين كاالهاي مشمول، 
فعاالن تجاري اعم از واردكنندگان و توليدكنندگان، 
صادركنندگان، شركت هاي پخش، عمده فروشان و 

خرده فروشان الزامي است.
حسيني افزود: طرح رصد كاال در زنجيره تجاري با 
اهداف فراهم كردن امكان رصد و كنترل موجودي 
كاالهاي اساس��ي و نظارت سيستمي براي تسهيل 
جلوگيري از گران فروش��ي، احتكار و قاچاق كاال و 
بهبود، تسهيل و شفاف سازي فعاليت عامالن تجاري 
و فراهم ش��دن ام��كان اعتبارس��نجي و رتبه بندي 
عادالنه فعاالن اين حوزه در اين استان اجرا مي شود.
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پايانه مرز مهران به نام سردار 
شهيد قاسم سليماني تغيير يافت

اي�الم| مديركل راهداري و حم��ل و نقل جاده اي 
استان ايالم گفت: طي مراسمي پايانه مرزي مهران 
به صورت رسمي به نام سردار پرافتخار شهيد حاج 
قاسم سليماني نامگذاري شد.نوراهلل دلخواه با بيان 
اينكه اين اقدام به پيشنهاد سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي و با موافقت وزير محترم راه و شهرسازي 
و با پيگيري هاي اس��تاندار ايالم انجام ش��ده است، 
اظهار كرد: دش��منان ما بايد بدانند كه هموطنان ما 
در هر كجاي دنيا كه باشند، براي خودشان يك قاسم 
سليماني بالقوه هستند. مديركل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي استان ايالم بيان كرد: پايانه مرزي مهران 

يكي از گذرگاه هاي مهم عتبات و عاليات است.

تمام پل هاي آسيب ديده در 
سيل امسال را بازسازي كرديم

كرمانشاه| مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان كرمانش��اه گفت: به جز پل بزرگ »گروس«، 
تمام پل هاي تخريب شده در جريان سيل امسال را 
بازسازي كرديم. فريبرز كرمي درباره آخرين وضعيت 
پل هاي آسيب ديده استان در سيالب بهار امسال، 
اظهار كرد: در اين حادثه در مجموع ۴3 پل اس��تان 
تخريب شد. وي ادامه داد: اكنون كار بازسازي تمام اين 
پل ها به اتمام رسيده و تنها بازسازي پل بزرگ گروس 
باقي مانده كه كار بازسازي آن هم در دست اقدام است. 
وي افزود: كارهاي مطالعاتي و تهيه نقشه پل در حال 
انجام است و مي توان گفت روند كار حدود ۱۰ درصد 
پيشرفت دارد. مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان كرمانشاه افزود: البته اكنون مشكلي براي تردد 
در اين منطقه وجود ندارد و پل فلزي موقت براي تردد 
مردم برقرار است. به گفته كرمي امسال ۵۴ پل جديد 
ديگر نيز تاسيس شده است. اين مسوول گفت: سيل 
اواخر سال قبل و اوايل امسال بيش از ۵۵2 ميليارد 
تومان به راه ها، پل ها، ابنيه و ماش��ين آالت راهداري 
كرمانشاه خس��ارت وارد كرد كه بار مالي فراواني به 
همراه داشت، اما با وجود كمبود اعتبارات كار بازسازي 
پل ها و راه هاي اصلي در كوتاه ترين زمان ممكن انجام 

شد تا خللي در تردد مردم ايجاد نشود.

پيش بيني بارش برف
در شهرهاي مرتفع خوزستان

اهواز| مديركل هواشناسي خوزستان از پيش بيني 
رگبار و تندباد لحظه اي در استان در آخر هفته خبر داد. 
محمد سبزه زاري اظهار كرد: طي روزهاي سه شنبه و 
چهارشنبه جو پايداري بر روي خوزستان حاكم است. 
از اواسط روز چهارشنبه تا روز جمعه، سامانه بارشي 
س��بب رگبار، رعد و برق، وزش باد متوسط و تندباد 
لحظه اي در اغلب مناطق خوزستان به  ويژه مناطق 
شمالي، ش��رقي و ارتفاعات زاگرس خواهد شد. وي 
افزود: همچنين در اين مدت بارش برف در ارتفاعات 
و شهرهاي مرتفع خوزس��تان مورد انتظار است. در 
اين ايام ش��مال خليج فارس ني��ز مواج پيش بيني 
مي ش��ود. مديركل هواشناسي خوزستان گفت: در 
شبانه روز گذشته آغاجاري با 2۰.6 و ايذه با ۱.۷ درجه 
سانتي گراد به ترتيب گرم ترين و خنك ترين نقاط 
خوزستان بودند. تغييرات دماي اهواز در اين مدت بين 

۱۹.۷ تا ۵.6 درجه سانتيگراد در نوسان بود.

رقابت 168 نفر در قالب ۷۰ تيم 
در مرحله كشوري مسابقات

اصفه�ان| عليرض��ا طباطبايي مدي��ر دفتر 
بهره برداري آب شركت مهندسي آب و فاضالب 
كش��ور در اختتامي��ه اولي��ن دوره مس��ابقات 
كشوري مهارت هاي فني تخصصي بهره برداري 
شركت هاي آب و فاضالب در مجتمع آموزشي 
صنعت آب و برق اصفهان، با اش��اره به ميزباني 
بسيار خوب شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
از اولين دوره مسابقات مهارت هاي فني تخصصي 
در شركت هاي آب و فاضالب كشور، از ايده بسيار 
خوب مديرعامل ش��ركت آبفا استان اصفهان و 
زحمات ايشان و همكارانش��ان در برگزاري اين 
مسابقات قدرداني كرد.وي به اهداف تعيين شده 
براي برگزاري اين مس��ابقات اشاره و اظهاركرد: 
ايجاد بستر مناسب جهت پيشبرد اهداف صنعت 
آب و فاضالب، تهيه اس��تانداردهاي الزم، ايجاد 
روحيه نشاط در بين كاركنان، توسعه مشاركت 
جمعي، پ��رورش افراد جهت افزايش س��رعت، 
دقت و كيفيت انجام كار، يافتن اس��تعدادهاي 
وي��ژه، تبادل اف��كار و روش هاي اج��راي كار در 
بين ش��ركت كنندگان، تبادل فرهنگي در بين 
استان ها و ايجاد انگيزه در بين كاركنان صنعت 
آب و فاضالب از اهداف برگزاري اين مسابقات بود.

پيشرفت 6۵  درصدي 
بازسازي واحد هاي سيل زده

خرم آباد| رييس س��تاد هماهنگي بازسازي 
مناطق س��يل زده لرس��تان از اتمام واحد هاي 
سيل زده اين استان تا پايان سال جاري خبر داد. 
رضا خواجه اي رييس ستاد هماهنگي بازسازي 
مناطق س��يل زده لرستان با اش��اره به وضعيت 
احداث و تعمير واحد هاي س��يل زده لرس��تان، 
اظهار داش��ت: در مجموع ۱2 هزار و ۸۴۹ واحد 
احداثي و ح��دود ۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد تعميري 
در سطح استان داشته ايم. خواجه اي عنوان كرد: 
همه واحد هاي تعميري استان به اتمام رسيده اند. 
همچنين شروع عمليات احداث ۱2 هزار و 2۵۰ 
واحد را داش��ته ايم و تاكنون عمليات گچ كاري، 
نصب درب و پنجره و كف سازي سه هزار و ۹۰۰ 
واحد نيز به اتمام رسيده است. او ادامه داد: ميزان 
پيشرفت فيزيكي واحد هاي شهري و روستايي 

استان در مجموع حدود 6۵ درصد است.

عملياتاجراييبزرگترينپروژهزيرساختيفناورياراكآغازشد

تالش براي تحقق شهر هوشمند
آيين كلنگ زني احداث پ��روژه فيبر نوري به طول 
۵۰ كيلومتر به عنوان بزرگ ترين پروژه زيرساختي 
فناوري در همكاري مشترك با شهرداري و شركت 
ايرانسل در راس��تاي ارتقا شهر هوش��مند اراك با 
حضور ش��هردار، اعضاي ش��ورا و مديران اس��تاني 

برگزار شد .
به دنب��ال هوشمندس��ازي ش��هرهاي مختلف در 
سراس��ر دنيا، اين پروژه به عنوان نخس��تين بستر 
زيرساختي براي نيل به شهر هوشمند و الكترونيك 
به ش��مار مي رود؛ پس از بهره برداري از اين پروژه، 
خدمات الكترونيكي مجموعه مديريت ش��هري در 
حوزه هاي مختلف به ش��هروندان فزوني مي يابد تا 
مردم به راحتي عمده امور خود را در سطح شهر در 
حوزه مديريت شهري به صورت الكترونيكي و سهل 
انجام دهند.در كنار اتفاقات ب��زرِگ حوزه عمراني 
كه در سطح ش��هر در حال انجام بوده، به كارگيري 
از تكنولوژي ه��اي روز دنيا براي رف��اه حال مردم، 

چشم انداز مهم شهرداري اراك در آينده است. 
اين مراس��م با حضور مهدي رضايي، معاون پروژه 
ايرانس��ل، محمد كريم ش��فيعي ش��هردار اراك، 
ابوالفضل عسكري رييس سازمان فناوري اطالعات 
و ارتباطات ش��هرداري اراك، زه��را آخاني معاون 
تحول و نوسازي استان مركزي، سعيد فرخي معاون 
اقتصادي استاندار و جمعي از اعضاي شوراي شهر و 

معاونان شهرداري اراك، برگزار شد.
پيش از اين ايرانسل و شهرداري اراك تفاهم نامه اي 
براي »توسعه زيرساخت هاي فيبرنوري شهر اراك« 

امضا كرده بودند.
معاون پروژه ايرانس��ل در اين مراس��م با اش��اره به 

اهميت توسعه زيرساخت هاي ارتباطي براي ارايه 
خدمات ديجيتال به مشتركان، گفت: »ما با هدف 
ارايه بهتر خدمات به مشتركان و همچنين ارتقاي 

پهناي باند ديتا در اين پروژه همكاري مي كنيم.«
وي همچنين ادامه داد: »اين ش��بكه، زيرساختي 

را فراهم خواهد كرد تا بتواني��م خدمات پايدار و با 
كيفيت باالتري را در سطح شهر اراك داشته باشيم، 
چرا كه نسل هاي بعدي تكنولوژي مثل 5G، بيش از 

پيش به شبكه فيبر نوري نيازمند است.«
شهردار اراك نيز ضمن اشاره به حمايت هاي شوراي 
شهر اراك براي هوشمندسازي شهر گفت: »با توجه 
به مذاكرات صورت گرفته و برنامه هايي كه مد نظر 
قرار گرفته است، مطمئنًا ايرانسل با همكاري در اين 
پروژه مي تواند در آين��ده خدمات بهتري در زمينه 

شهر هوشمند نيز به ما ارايه دهد.«
شفيعي شهردار اراك گفت: عمليات اجرايي احداث 
پروژه فيبر ن��وري به طول ۵۰ كيلومت��ر به عنوان 
بزرگ ترين پروژه زيرساختي فناوري در همكاري 
مشترك با شهرداري و شركت ايرانسل در راستاي 
ارتقا شهر هوشمند اراك با حضور شهردار، اعضاي 

شورا و مديران استاني آغاز شد. 
ش��فيعي اظه��ار ك��رد: به دنبال هوشمندس��ازي 
ش��هرهاي مختلف در سراس��ر دنيا، اي��ن پروژه به 
عنوان نخستين بستر زيرساختي براي نيل به شهر 

هوشمند و الكترونيك به شمار مي رود.
وي ادام��ه داد: پ��س از بهره ب��رداري از اين پروژه، 
خدمات الكترونيكي مجموعه مديريت ش��هري در 
حوزه هاي مختلف به ش��هروندان فزوني مي يابد تا 
مردم به راحتي عمده امور خود را در سطح شهر در 

حوزه مديريت شهري به صورت الكترونيكي و سهل 
انجام دهند.

ش��هردار اراك خاطرنش��ان كرد: در كنار اتفاقات 
بزرِگ حوزه عمراني كه در سطح شهر در حال انجام 
بوده، به كارگي��ري از تكنولوژي هاي روز دنيا براي 
رفاه حال مردم، چش��م انداز مهم ش��هرداري اراك 

در آينده است.
گفتني اس��ت تفاهم همكاري ايرانسل و شهرداري 
اراك با ه��دف افزايش كيفيت خدم��ات و ارتقاي 
پهناي باند ديتاي مشتركان ايرانسل در شهر اراك 
و ايجاد زيرس��اخت فيبرنوري براي انتقال ترافيك 
سايت هاي اصلي ش��ركت ايرانسل در سطح شهر، 
امضا ش��د و امروز مراحل اجرايي آن در فاز نخست، 

افتتاح شده است.
پ��س از برگزاري چندين جلس��ه ب��راي مذاكره و 
بررسي جوانب فني و اجرايي اين همكاري، ايرانسل 
و شهرداري اراك برنامه هاي خود براي اجرايي شدن 
اين طرح را مورد ارزيابي قرار دادند تا اين پروژه ظرف 

مدت يك سال به بهره برداري برسد.
با توجه به مفاد اين تفاهم نامه، ش��هرداري اراك به 
صورت مشاركتي مجوزهاي الزم براي اين توسعه را 
صادر خواهد كرد و ايرانسل دانش فني و تجهيزات 
الزم براي اجراي شبكه مورد نياز طرفين را تدارك 

خواهد ديد.

ضرورتحمايتبيشتراززيرساختهايگردشگريچهارمحالوبختياري
چهارمحال و بختياري|رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري با اشاره به لزوم توجه 
بيشتر به حوزه گردشگري اس��تان گفت: تقويت زيرساخت هاي بخش گردشگري در افزايش رونق حوزه هاي 
مختلف استان نقش مستقيم دارد و اين زيرس��اخت هاي بايد تقويت شود. علي شهريارپور ديروز در نشست با 
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي چهارمحال و بختياري تأكيد كرد: پيگيري جذب اعتبارات 
براي اجراي طرح هاي گردشگري استان در دستوركار اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي قرار 
گيرد. وي افزود: تقويت بخش گردش��گري به عنوان يك ظرفيت مهم در چهارمحال و بختياري مي تواند روند 
افزايش اشتغال، كاهش نرخ بيكاري و رونق اقتصادي استان را شتابان كند. شهريارپور تصريح كرد: اختصاص 
رديف هاي ملي اعتباري براي اجراي س��ريع تر طرح هاي مرتبط با ۱۴ منطقه نمونه گردش��گري و طرح جامع گردشگري چهارمحال و 

بختياري مصوب سفر رييس جمهوري و هيات دولت به استان در مرداد ۱3۹3 نياز به پيگيري جدي تري دارد.
وي يادآور شد: با توجه به كمبود شديد منابع اعتباري استاني، تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي برخي طرح هاي گردشگري مرتبط با 
توسعه شهرستان هاي ۱۰گانه چهارمحال و بختياري بايد با همكاري مسووالن ارشد استان و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي 
از طريق مسووالن ملي پيگيري شود.رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري اظهار داشت: پيگيري براي افزايش 
سهميه اعتبارات شهرستاني گردش��گري از محل ۱۰ درصد اختيار فرمانداران شهرستان هاي استان مي توان به رونق اين حوزه كمك 
كند. وي گفت: مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري براي بازديد و سركشي از طرح هاي مرتبط با اداره كل ميراث 

فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان آمادگي دارند.

خراسانرضويبيشتريننرخمشاركتاقتصاديكشوررادارد
خراسان رضوي|معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي گفت: نرخ مشاركت اقتصادي 
اين اس��تان در پاييز امسال ۸.۱ درصد بيشتر از اين نرخ در كشور بوده كه نشان مي دهد بيشترين متقاضيان 
كار را بين اس��تان هاي ديگر داشته است. علي رسوليان ديروز افزود: نرخ مشاركت اقتصادي خراسان رضوي 
در پاييز امسال ۵2.۵ درصد بود در حالي كه اين نرخ براي كشور ۴۴.3 درصد اعالم شده است. وي ادامه داد: 
هر درصد افزايش نرخ مشاركت اقتصادي در خراسان رضوي معادل افزايش ۵۰ هزار نفر متقاضي شغل است.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار خراسان رضوي گفت: نرخ مشاركت اقتصادي كشور در پاييز امسال 
۴۴.3 درصد و در پاييز س��ال گذشته ۴۴.۵ درصد بود كه نشان دهنده كاهش اين نرخ در كشور است اما نرخ 
مشاركت اقتصادي استان در پاييز سال گذشته ۵2.۱ درصد بود كه گوياي افزايش چهار دهم درصدي اين نرخ در پاييز امسال نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته است.
رسوليان افزود: نرخ بيكاري كشور در پاييز امسال ۱۰.6 درصد و در سال گذشته ۱۱.۸ درصد بود اما اين نرخ براي خراسان رضوي در 
پاييز امسال به 6.3 درصد رسيد كه با توجه به نرخ ۹.۱ درصدي بيكاري استان در پاييز سال گذشته، اين نرخ 2.۸ دهم درصد كاهش 
يافته است. وي ادامه داد: در پاييز امسال در مجموع نرخ مشاركت اقتصادي در خراسان رضوي نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار 
دهم درصد افزايش و نرخ بيكاري استان در اين مدت 2.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است. خراسان رضوي 
با وس��عت ۱۱۸ هزار و ۸۵۱ كيلومترمربع )۱۱ ميليون و ۷۴۰ هزار و 6۵۹ هكتار( معادل هفت درصد مس��احت كل كشور شامل 2۸ 

شهرستان، ۷۰ بخش و 2 هزار و ۵۴۰ روستا است.

چهرهها



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش»تعادل«ازوضعيتاجرايطرحپابندهايالكترونيكيباهدفكاهشجمعيتزندانها

توقف حبس الكترونيكي در پيچ بي پولي 
گروه اقتصاد اجتماعي|

دو براب�ر بودن جمعي�ت زندانيان نس�بت به 
ظرفيت زندان ها اگر براي افراد عادي فقط يك 
خبر اس�ت، براي اهل بند مخصوصا مجرمان 
جرايم غيرعمد، حقيقتي تلخ اس�ت كه حتي 
برخي اوقات كار را به زد و خورد هم مي كشاند، 
ب�ا اين ح�ال آيين نامه هاي مرب�وط به كاهش 
جمعيت زندان ها كه قرار بود زندان ها را خلوت 
كند، با آرام ترين سرعت در حال حركت است. 
بسياري از طرح هايي كه از سال هاي ابتدايي 
دهه 90 مطرح ش�د هنوز به سرانجام نرسيده 
و در هم�ان گام هاي نخس�ت باق�ي مانده اما 
اين وضعيت در حالي اس�ت كه بارها از سوي 
مس�ووالن س�ازمان زندان ها موضوع كمبود 
فض�اي فيزيكي ندامتگاه ها مطرح ش�ده و از 
سوي ديگر اقامت  مجرمان در زندان باز هم به 
گواه اظهارنظر مسووالن، هزينه كمرشكني را 
روي دوش سازمان زندان ها و به تبع آن دولت 

مي گذارند.  
با اي�ن وج�ود برخ�ي طرح هاي س�اماندهي 
زنداني�ان و كاهش جمعيت كيف�ري زندان ها 
كه در 29 خرداد ماه سال 92 ابالغ شد، از يك 
س�و با معضل كمبود بودجه مواجه ش�ده و از 
س�وي ديگر، ايرادات قانوني، س�دراه فراگير 
شدن بس�ياري از اين طرح ها هستند. يكي از 
اين طرح ها استفاده از پابند الكترونيكي براي 

مجرماني بود كه جرم هاي سنگين نداشتند.

 نظ��ارت الكترونيكي نخس��ت در قان��ون مجازات 
اسالمي مصوب ۹۲ مورد پيش بيني قرار گرفت، به 
موجب ماده ۶۲ اين قانون، در جرايم تعزيري از درجه 
پنج تا درجه هشت، دادگاه مي تواند در صورت وجود 
شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را 
بارضايت او در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت 
سامانه الكترونيكي قرار دهد، به اين ترتيب افرادي 
كه مشمول حبس تا ۵ سال هستند يا جزاي نقدي 
ت��ا ۱۸ ميليون تومان دارند در صورت وجود س��اير 
شرايط مشمول اين طرح مي شوند اما در سال هاي 
اخير طرحي كه در روزهاي نخس��ت با س��رعت در 
حال گس��ترش بود و در چند اس��تان هم به صورت 
پايلوت اجرا ش��د، كمتر مورد اس��تقبال مسووالن 
قضايي و زندانيان بوده اس��ت تا جايي كه بر اساس 
آمارهاي مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه، 
مجموع پابند هايي كه در طرح مراقبت الكترونيكي 
از زمان آغاز يعني س��ال ۹4 تا پايان خرداد ماه ۹۸ 
مورد استفاده قرار گرفته، فقط 47۵ مورد بوده است. 

   چرا پابند الكترونيكي
 مورد استقبال قرار نگرفت؟

با اج��راي طرح نظارت الكترونيك��ي، محكومين به 
حبس با رضايت خود زنداني و در محدوده مشخص 
در سامانه الكترونيكي تحت نظارت قرار مي گيرند. 
البته هدف در اس��تفاده از سامانه هاي الكترونيكي، 
صرفا كاهش جمعيت كيفري نيست بلكه در برخي 
جرايم س��بك تر، جدا كردن ف��ردي كه به هر دليل 
خطايي از او سر زده از خانواده، آسيب هاي مختلفي 
براي ف��رد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت كنترل 
سامانه هاي الكترونيكي قرار گيرد ضمن جلوگيري 
از خطاي مجدد، مي تواند به زندگي خود ادامه دهد. 
ب��ا اين حال پ��س از ابالغ آيين نامه ف��وق الذكر در 
تاريخ ۱۲ تيرماه سال گذشته پابند هاي الكترونيكي 
به صورت آزمايش��ي در چند نقطه از كشور از جمله 
تهران، قزوين، ي��زد، كرمان و چهارمحال بختياري 
اجرا شد و در استان هايي همچون آذربايجان غربي، 
خراس��ان جنوبي؛ خراس��ان رضوي و... تجهيزات 
ارس��ال ش��د و بعد از آن در برخي اس��تان ها تعداد 
پابند هاي الكترونيكي توس��عه يافت اما با اين حال 
ط��رح پابندهاي الكترونيكي ام��روز با موانعي رو به 
رو اس��ت. اصغر جهانگير، رييس س��ازمان زندان ها 
معتقد است استفاده از پابندهاي الكترونيكي ايرادات 
قانوني دارد. او درباره اين موضوع بيان كرد: استفاده 
از پابن��د الكترونيك��ي، مجازات ه��اي جايگزين يا 
حبس الكترونيكي، اشكاالت و ايرادات قانوني دارد، 
يكي از ايرادات مهم قانوني اين اس��ت كه زندانياني 
كه مي خواهند از اين امكان استفاده كنند بايد خود 
هزينه آن را بپردازن��د در حالي كه بخش عمده اين 
افراد و فقير و كم درآمد هس��تند بنابراين استقبال 
شاياني از اين طرح نشده و بايد قانون را اصالح كرد. 
او با تاكيد بر لزوم اختصاص بودجه الزم براي اجراي 
طرح پابن��د الكترونيكي، افزود: در اي��ن رابطه نياز 
است همانطور كه براي طرح هاي حاكميتي بودجه  
الزم پيش بيني مي ش��ود براي اين طرح نيز بودجه 
الزم را لح��اظ كرد. زنداني كم خط��ر وقتي در كنار 
خانواده باشد از حجم آسيب هاي اجتماعي كاسته 
خواهد ش��د و از سويي استفاده از اين امكان كاهش 
جمعيت كيفري را در پي دارد. نياز اس��ت دولت در 
اين رابطه اعتباري را پيش بيني و همچنين مجلس 
آن را تصوي��ب كند تا قابليت اجرا داش��ته باش��د. 
جهانگير با بيان اينكه شرايط پيش بيني شده براي 
اس��تفاده از پابند الكترونيكي سخت است، تصريح 
كرد: اگر زنداني ش��اكي داشته باش��د بايد رضايت 
ش��اكي را جلب كند در غير اين صورت از اين امكان 
نمي توان��د اس��تفاده كند بنابراين در اينجا دس��ت 

زندان بسته مي شود. براي رفع اين مشكل مي توان 
براي جرايم كم خطري كه براي جامعه مشكل ايجاد 
نمي كند بحث شاكي لحاظ نش��ود؛ به عنوان مثال 
مي توان براي ضرب و شتم س��اده حتي اگر شاكي 
رضايت نداشته باشد شرايطي فراهم شود تا بتواند از 
تسهيالت استفاده كند زيرا اگر شاكي رضايت ندهد 
و شرايط باقي بماند حتي اگر شرايط استفاده از پابند 
الكترونيكي آسان شود و همچنين دولت بودجه آن 
را تامين كند عمليات��ي نخواهد بود بنابراين اصالح 

قانون مي تواند چاره ساز باشد.

   نمايندگان مجلس خبري 
از بودجه طرح ندارند

اگرچه رييس سازمان زندان ها معتقد است تخصيص 
نيافت��ن بودجه به س��د راهي براي گس��ترش طرح 
پابندهاي الكترونيكي تبديل شده است اما نمايندگان 
مجلس خبري از وضعيت بودجه آن در س��ال آينده 
ندارن��د. ژرژيك آبراميان،  عضو كميس��يون قضايي 
و حقوق��ي درباره اي��ن موضوع گفت: ب��راي كاهش 
جمعيت كيفي��ري زندان ها راه هاي بس��يار زيادي 
وجود دارد و اس��تفاده از پابند هاي الكترونيكي يكي 

از آنها اس��ت. امروز يكي از مسائل مهم نظام قضايي 
كش��ور كاه��ش جمعيت كيف��ري اس��ت. برخي از 
زندانيان با اص��الح قوانين، اصالح ن��گاه مديريتي و 
اصالح فرهنگ اجتماعي مي توانند در زندان نباشند. 
نماينده مسيحيان ارمني جنوب ايران افزود: بي ترديد 
راه هاي بسيار زيادي براي كاهش جمعيت زندانيان 
وجود دارد و اس��تفاده از پابند هاي الكترونيكي يكي 
از اين راه ها اس��ت. عضو كميسيون قضايي و حقوقي 
مجلس اظهار كرد: استفاده از پابند هاي الكترونيكي 
به عنوان مجازاتي جايگزين حبس به اين صورت است 
كه فرد در خارج از زندان قرار دارد اما امكان رديابي آن 
وجود دارد.طرح پابند الكترونيكي به منظور كاهش 
جمعيت كيفري در بسياري از كشور هاي جهان مورد 
استفاده قرار گرفته اس��ت. آبراميان در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا س��ازمان زندان ها در خصوص اجراي 
طرح پابند الكترونيكي درخواس��ت تخصيص رديف 
بودجه مستقل از مجلس شوراي اسالمي كرده است، 
گفت: در اين خصوص كه س��ازمان زندا ن ها به دليل 
كمبود بودجه و اعتبار از مجلس درخواس��تي داشته 
است، هيچ اطالعي ندارم. نماينده مسيحيان ارمني 
جنوب ايران خاطرنشان كرد: در صورتي كه اين طرح 

در كميسيون مطرح شود بايد مورد توجه همه اعضا 
قرار بگيرد و سعي كنيم آن را در كشور اجرايي كنيم.

   زير و بم استفاده از پابندهاي الكترونيكي
همه زندانيان نمي توانند از پابند الكترونيكي استفاده 
كنند بلكه قانون فقط به آن گ��روه از زندانيان اجازه 
استفاده از پابند مي دهد كه مجازاتشان از درجه ۵ تا ۸ 
باشد. فاطمه محبي، حقوقدان درباره جزييات طرح 
پابند الكترونيكي بيان كرد: در ماده ۱۹ قانون مجازات 
اسالمي، هش��ت درجه مجازات مشخص شده است. 
درجه ۸ ش��امل حبس يك روز تا سه ماه است؛ از سه 
ماه و يك روز تا ش��ش ماه مجازات درجه 7 است و از 
شش ماه تا دو سال درجه ۶ و از دو تا پنج سال مجازات، 
درجه ۵ خوانده مي شود. او افزود: در واقع قانونگذار اين 
مجوز را به مقام قضايي مي دهد تا بتواند روند مجازات 
جايگزين حبس با اس��تفاده از پابن��د الكترونيكي را 
نس��بت به مجرماني كه مشمول مجازات هاي سبك 
هستند، اعمال كند.اين پابندها فقط براي مجرمان 
قابل استفاده است و نه متهمان. متهم كسي است كه 
هنوز راي قطعي دادگاه درباره او صادر نشده اما تكليف 

مجرم روشن است و راي درباره اش صادر شده است
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عوامل افزايش تخلفات دارويي
رييس سازمان غذا و دارو گفت: تأسيس بي قيد و شرط 
داروخانه، تخلفات دارويي و تبليغ و مصرف القايي دارو 
را در كشور افزايش مي دهد و تجمع داروخانه ها را به 
سمت مناطق لوكس باالي شهرهاي بزرگ مي برد و 

مناطق كمتر برخوردار را محروم تر مي كند.
محمدرضا شانه ساز افزود: واقعا معتقد هستيم كه 
تصميم ح��ذف محدوديت جمعيتي و جغرافيايي 
و مقررات فاصله مكاني براي تأس��يس داروخانه ها 
باعث ايج��اد تخلف و ازدياد تخل��ف در داروخانه ها 
در آينده مي ش��ود و به طور قطع بازار دارويي كشور 
آسيب جدي خواهد ديد چون بر اساس قانون، دارو 
كااليي است كه نمي شود آن را تبليغ كرد و نمي شود 
رأس��ا و بدون تجويز پزشك آن را فروخت و خارج از 
استانداردهاي بين المللي در بازار دارو عمل كرد. او 
ادامه داد: استانداردهاي توليد و توزيع دارو بين المللي 
است. با بقيه كاالها فرق مي كند، قيمت گذاري آن 
كامال حساب شده اس��ت. مصرف مشخصي دارد، 
كااليي است كه نمي شود توزيع و ارايه آن را توسط 
هر فردي آزاد كرد و نبايد اجازه داد كه با تبليغ دارو 
مصارف القايي دارو ايجاد كنند. تبليغ و ايجاد زمينه 
براي مصرف القايي دارو، هم از نظر قانوني تخلف است 
و هم از نظر اخالقي و انساني غيرمجاز است و افزايش 
بي حس��اب داروخانه ها زمينه را براي اين تخلفات 
فراهم مي كند. رييس سازمان غذا و دارو به ايرنا گفت: 
اگر بخواهيم ب��ا داروخانه مثل بقيه صنوف برخورد 
كنيم كه از نظر قيمت گ��ذاري و عرضه اقتصاد آزاد 
دارند و فروش و تبليغ آنها آزاد است، كار غلطي است 
و به طور قطع از نظر سازمان غذا و دارو كه متولي اين 
حوزه است، كار اشتباهي است كه سالمت مردم را به 
خطر مي اندازد. او افزود: اين مطالب را به دوستان در 
ارگان هايي كه دنبال آزادسازي تاسيس داروخانه ها 
بدون محدوديت هس��تند، در ميان گذاش��ته ايم. 
مسائل كارشناسي را به آنها منعكس مي كنيم و از 
آنان خواهش مي كنيم عنايت داشته باشند. شانه ساز 
گفت: با اين وجود به دليل رأي ديوان عدالت اداري 
آيين نامه قبلي تأس��يس داروخانه ها متوقف شده 
و آيين نامه جديد در حال تدوين اس��ت و بر اساس 
آيين نامه جديد تقريبا اين طور اس��ت كه هر كس 
درخواست داروخانه بدهد در هر جايي مي تواند مجوز 
داروخانه بگيرد و فقط بايد از نظر سابقه كار بايد سقف 
امتيازي الزم را داشته باشد تا بتواند در يك محل مجوز 
بگيرد. او افزود: برآورد سازمان غذا و دارو اين است كه 
اين نحوه تأسيس بي قيد و شرط داروخانه ها باعث 
محروم تر شدن مناطق كمتر برخوردار از خدمات 
داروساز و داروخانه مي شود. همه متقاضيان داروخانه 
به شهرهاي بزرگ رو مي آورند و در شهرهاي بزرگ 
هم به مناطقي رو مي آورند كه از نظر اقتصادي مرفه تر 
هستند و از مناطق كمتر برخوردار به سمت مناطق 
لوكس باالي شهر اقتصادي مي روند. رييس سازمان 
غذا و دارو گفت: اين اتفاق كه تجمع داروخانه ها به 
سمت مناطق پولدارنشين سوق پيدا مي كند در حال 
رخ دادن است. وقتي ضابطه به اين سمت تغيير پيدا 
كند  متاسفانه در مناطقي است كه تجمع مطب ها 
هم در آنها بيشتر است. االن در تهران مناطقي داريم 
كه يك نفر نيم ساعت با سه ربع پياده روي نمي تواند 
به داروخانه برس��د و جاهايي ه��م داريم كه در يك 
س��اختمان چند طبقه در هر طبقه يك داروخانه 
است. وي افزود: يكي از اهداف نظام سالمت عدالت در 
دسترسي اين است كه بر اساس آن خدمات سالمت 
از مطب گرفته تا آزمايشگاه و داروخانه در كشور بايد 
به طور متناسب پخش بش��ود. اينكه كار را بگذاريم 
به دست افراد كه خودشان  بر اساس درآمد اقتصادي 
محل داروخانه را تعيين و تصميم گيري كنند، طبيعي 

است كه به مناطق كمتر برخوردار نمي روند.
 شانه س��از گفت: س��ازمان غذا و دارو اين مسائل 
كارشناس��ي را بيان مي كند اما در نهايت هر آنچه 
مراجع ذي ص��الح قانوني تصميم بگيرند. همان 
را اجرا مي كنيم. بر اس��اس مصوبه سي و سومين 
نشس��ت هيات مقررات زدايي و تس��هيل صدور 
مجوزهاي كس��ب وكار كه پنجم دي به رياس��ت 
وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور نمايندگان 
تش��كل هاي بخش خصوص��ي برگزار ش��د. اين 
وزارتخانه موظف شد، حداكثر ظرف مدت دو ماه 
نسبت به اصالح آيين نامه و ضوابط تاسيس و اداره 
داروخانه ها با ح��ذف محدوديت هاي جمعيتي و 
جغرافيايي مطابق آراي هيات عمومي ديوان عدالت 
اداري با رعايت مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محيط 

كسب وكار و ابالغ آن اقدام كند.

تجهيزات مورد نياز جانبازان 
قطع نخاعي تامين شد

رييس هيات امناي صرفه جوي��ي ارزي در معالجه 
بيماران، از تامين تجهي��زات و ملزومات مورد نياز 
انجم��ن جانبازان نخاعي ايرانيان بر اس��اس انعقاد 

تفاهمنامه با بنياد شهيد و امور ايثارگران خبر داد.
مهدي يوسفي در انجمن جانبازان نخاعي ايران و در 
حاشيه انعقاد تفاهم نامه با بنياد شهيد و امور ايثارگران 
گفت: صبر، تحمل و فداكاري جانبازان و خانواده آنان 
وصف شدني نيس��ت. پس از گذشت سال ها هنوز 
هم جانبازان عزيز كشور در مسير آزمايش سختي 
قرار گرفته اند و بي ترديد خداي متعال اجر و پاداش 
ويژه اي به آنها در آخرت اعطا مي كند. او افزود: به ياري 
خداوند متعال طي انعقاد تفاهمنامه اي با بنياد شهيد 
و امور ايثارگران از اين پس برخي اقالم ضروري آنها 
توسط هيات امناي صرفه جويي ارزي تامين مي شود.

رييس هيات امناي صرفه جوي��ي ارزي در معالجه 
بيماران اظهار كرد: طي جلس��ه اي ك��ه با انجمن 
جانبازان نخاعي ايرانيان داشتيم اولويت آنها مبني بر 
تهيه تجهيزاتي همچون تشك مواج، ويلچر و ... است 
كه مساعدت هاي وزارت بهداشت اين اقالم هرچه 
سريع تر براي آنها تامين مي ش��ود. همكاري براي 
تهيه و خريد و ترخيص كاالهاي پزشكي در حدود 
اختيارات و تعهدات موضوع ق��رارداد هيات امناي 
صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران و بنياد شهيد و 

امور ايثارگران بوده است.

نقشسردارسليمانيدرشكستنحلقهتحريمهايدارويي
وزير بهداشت با اشاره به نقش شهيد سردار سليماني 
در شكس��تن حلقه تحريم ه��اي داروي��ي و تامين 
دارو براي كش��ور، تاكيد كرد: خون ش��هيد س��ردار 
س��ليماني عامل اتحادي خواهد شد براي جبهه ضد 
امريكايي و ضد استكباري در كل منطقه. سعيد نمكي 
درباره محبوبيت ش��هيد سردار س��ليماني به عنوان 
چهره اي ملي، گفت: نقش س��ردار واالمقام ش��هيد 
سردار س��ليماني در ذهن مردم ايران بيشتر به دليل 
پاكباختگي و صداقتش بود؛ مرم ما هر كسي كه بدون 
گرايش خطي و حزبي و سياسي براي منافع ملي اش 
زحمت بكشد، صادقانه تشخيص مي دهند و قطعا در 
دل همه مردم جا پيدا مي كند. س��ردار سليماني چه 
در دوران دفاع مقدس و چه در سپاه قدس واقعا براي 

منافع ملي مي جنگيد و جان خ��ودش را وقف كرده 
بود و تمام اوقاتش را براي مردم گذاشته بود. او افزود: 
آشنايي من با سردار بازمي گردد به سال هايي كه در 
س��ازمان برنامه و بودجه بودم و چهار - پنج سالي كه 
تمام منابع به خصوص بخش دفاع و امنيت را مديريت 
مي كردم. به هر حال رابطه تنگانگي با اين عزيز داشتم 
و مي دانس��تم كه با چه عشقي و با چه صداقتي براي 
مردم كار مي كند.  جاودانگي سردار قاسم سليماني 
در ذهن مردم اين س��رزمين به دليل آن پاكباختگي 
و دوري از ري��ا و عوام فريبي و فقط عش��ق به مردم و 
اعتالي اسالم و انقالب و نظام و سرزمينش بود. وزير 
بهداشت با اش��اره به نقش شهيد سردار سليماني در 
شكس��تن حلقه تحريم هاي دارويي به ايسنا گفت: 

بعد از اينكه من به وزارت بهداشت رفتم و بعد از آنكه 
امريكايي ها تحريم هاي جديدي را به ما تحميل كردند 
و علي رغم دروغ  بزرگ ش��ان مبني بر تحريم نبودن 
دارو، غذا و تجهيزات پزشكي، اما بيشترين فشار را به 
ما در زمينه تهيه دارو و تجهيزات پزشكي آوردند و در 
همين زمينه نيز من دو نامه به آقاي تدروس ،  دبيركل 
سازمان جهاني بهداشت نوشتم كه اين كار امريكايي ها 

جنايت عليه بشريت است. 
سردار قاسم سليماني يكي از عزيزاني بود كه به شدت 
كم��ك مي كرد كه اين حلقه تحريم را بش��كنيم و از 
هر راه��ي كه مي توانيم براي م��ردم عزيزمان دارو را 
بياوريم. ايش��ان با تيمي كه در وزارت كشور داشتند 
در م��وارد مهمي به ما كمك ك��رد. خداوند روح اين 

بزرگوار را با حضرت اباعبداهلل الحس��ين و ش��هداي 
كربال محش��ور خواهد ك��رد. وي اف��زود: به نظر من 
امريكايي ها بزرگ ترين باخت تاريخي شان را كردند؛ 
در محاسبات ش��ان فكر مي كردند با اين حركت يك 
افتخ��ار منطقه اي ب��راي خود كس��ب مي كنند يا از 
طرفي باعث انفكاك ما از نيروهاي مقاومت در منطقه 

مي شوند. 
گرچه ما داغ از دست دادن سردار رشيد اسالم برايمان 
تلخ است، اما مشاهده كرديد كه چه وحدت ملي در 
درون كشور ايجاد شد و چه وحدتي در نيروهاي ضد 
استكبار و ضد تروريس��ت پرورها در منطقه به وجود 
آمد. قطعا اين كار احمقانه و تروريستي آقاي ترامپ 
حتي در درون اروپا و خود امريكا هم بسيار به ضررش 

تمام خواهد ش��د. وزير بهداشت تاكيد كرد: من فكر 
مي كنم خون شهيد س��ردار سليماني عامل اتحادي 
خواهد شد براي جبهه ضد امريكايي و ضد استكباري 

در كل منطقه.

مديرگروهاقتصادومديريتداروييدانشكدهداروسازيدانشگاهعلومپزشكيشهيدبهشتي:

اينترنتي شدن داروخانه ها و آينده شغلي داروسازان
مدير گ��روه اقتص��اد و مديريت دارويي دانش��كده 
داروسازي دانش��گاه علوم پزش��كي شهيد بهشتي 
با اش��اره به نقش داروخانه ه��اي اينترنتي در آينده 
شغلي داروس��ازان و با تاكيد بر اينكه نقش داروساز 
با اينترنت��ي ش��دن داروخانه  كمرنگ نمي ش��ود؛ 
حوزه هاي كاري نوين براي داروسازان و زيرساخت ها 
و بس��ترهاي الزم براي اينترنتي شدن داروخانه ها 
را تش��ريح كرد. حميدرضا راس��خ با اش��اره به رشد 
سريع تكنولوژي هاي جديد در دنياي امروز و با بيان 
اينكه جامعه امروز براي به كارگيري تكنولوژي هاي 
جديدي مانند اسنپ، خودروهاي برقي و استفاده از 
كارت هاي بانكي به جاي پول نقد حق انتخابي ندارد، 
گفت: به بيان ديگر نمي توان ب��ا اين موج ديجيتال 
مقابله كرد و تحت تاثيرآن قرار نگرفت؛ در اين ميان 
داروخانه هاي اينترنتي نيز به عنوان بخش��ي از اين 
تكنولوژي نوين موجي به وجود مي آورد كه جامعه 
تنها مي تواند روند آن را آهس��ته كن��د، ولي قادر به 
متوقف كردن آن به طور كامل نخواهد بود. لذا بايد از 
اين شرايط به نحو بهينه استفاه كنيم. او در رابطه با 
روند اينترنتي شدن داروخانه ها، گفت: اين مساله در 
كالم بسيار ساده است، اما در عمل كار بسيار دشواري 
به نظر مي رس��د؛ چرا كه در اين شيوه بايد اطالعات 
جامع و كامل از سوابق بيماري افراد به همراه سري 
كامل مدارك پزشكي )آزمايشات، عكس ها و...( بيمار 

را در اختيار داشته باشيم. 
 او ادامه داد: با فرض اينكه اين سيس��تم از صحت و 
س��المت كامل برخوردار باش��د، نظارت بر تجويز و 
تحويل دارو به صورت الكترونيكي راحت تر و سريع تر 
از نوع فيزيكي آن است؛ چراكه در سيستم اينترنتي 
با توجه به وج��ود امضاه��اي الكترونيكي، هرگونه 

كوتاهي و قصور از طرف پزشك و همچنين داروساز 
به راحتي قابل پيگيري است. 

وي با بي��ان اينكه در حال حاضر ف��روش اينترنتي 
دارو در ايران ممنوع اس��ت، اظهار كرد: با اين حال 
بدون ش��ك در آينده نه چن��دان دور با اين موضوع 
روبرو خواهيم ش��د و بعيد نيس��ت كه در سال هاي 
آتي ديگر اثري از داروخانه هاي فيزيكي در س��طح 

شهرها نباشد.

   زيرساخت هاي الزم 
براي تقويت داروخانه هاي اينترنتي

راس��خ همچني��ن در پاس��خ ب��ه اي��ن س��وال كه 
زيرس��اخت هاي الزم و جامع وزارت بهداشت براي 

تقويت داروخانه هاي اينترنتي چيست، گفت: يكي 
از تكاليف معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت اين 
است كه اطمينان يابد زنجيره تامين دارو در كشور 
به صورت كام��ل و تمام با راندمان باال در حال انجام 
است. او با اشاره به ساير زيرساخت هاي الزم به ايسنا 
گف��ت: راه اندازي دپارتماني در س��ازمان غذا و دارو 
كه متولي فعاليت هاي مرتبط با تاس��يس داروخانه 
و استمرار فعاليت داروخانه ها باشد از اقدامات الزم 

براي اجراي اين طرح است. 
او ب��ا بي��ان اينكه كاري ك��ه در حال حاض��ر انجام 
مي شود تا 4۰-۳۰ سال پيش قابل قبول بوده است، 
ادامه داد: مطالبه دانشجوي امروز ايجاد دپارتماني 
ب��راي تحليل و بررس��ي اقتصاد داروخانه و كس��ب 

اطمينان از عملكرد حوزه  تامين داروس��ت. راسخ با 
اشاره به برخي مش��كالت نظارتي در كشور، گفت: 
متاسفانه يكي از قوانيني كه در دنيا وجود دارد ولي 
در ايران با مشكالتي روبروست، ايجاد محدوديت به 
جاي تقويت نظارت و ايجاد سيس��تم هاي نظارتي و 
تحليلي كارآمد است. به عبارت ديگر با اين ديدگاه كه 
نمي توانند كنترل كنند، پس اساسا مجوز نمي دهند. 
وي اولين الزام در سازمان غذا و دارو را تقويت واحد 
داروخانه هاي س��ازمان دانس��ت و گفت: تقويت به 
معناي توانمند ش��دن و ارتقاي ظرفيت هاي علمي 

نه به لحاظ تعداد.
اين استاد مديريت و اقتصاد دارو با اشاره به بسترهاي 
الزم براي عملك��رد مطلوب داروخانه هاي اينترنتي 
ب��راي جلوگي��ري از خط��ا و تخلف، تصري��ح كرد: 
بخش اول به زيرس��اخت هاي الزم در خود سازمان 
غ��ذا و دارو بازمي گ��ردد ك��ه بتواند با اس��تفاده از 
سيس��تم هاي گزارش گيري الكترونيكي و بر خط، 

عملكرد داروخانه ها را ارزيابي كند.

   ضرورت راه اندازي 
داروخانه هاي زنجيره اي

وي در اي��ن رابط��ه ب��ه داروخانه ه��اي زنجيره اي 
اش��اره كرد و گف��ت: در حقيقت حس��ني كه براي 
داروخانه هاي زنجيره اي وجود دارد، اين اس��ت كه 
يك شركت زمينه هاي الزم را به لحاظ نرم افزاري و 
نظارتي كافي ايجاد مي كند و سازمان غذا و دارو فقط 

بر عملكرد همان شركت نظارت مي كند. 
به عن��وان مثال يك ش��ركت ۳۰ داروخانه را تحت 
نظارت داش��ته باش��د و خود تحت نظارت سازمان 
غذا و دارو باش��د. راسخ با بيان اينكه اينترنتي شدن 

داروخانه ه��ا نق��ش داروس��از را در جامعه كمرنگ 
نمي كند، تاكيد كرد: داروساز بايد مهارت هاي خود 
را در ح��وزه ديجيتال تقويت ك��رده و خود را براي 

آينده آماده كند. 
عضو هيات علمي دانشكده داروسازي شهيد بهشتي 
با اش��اره به برخ��ي از مالك ه��ا و ويژگي هاي الزم 
داروس��ازان براي حضور در فضاي اينترنتي، گفت: 
داروساز بايد از قدرت مشاوره اي خود به جاي قدرت 

خدمات بيشتر استفاده كند. 
نگاه داروس��از نبايد الزاما به داروخانه  متصل شود؛ 
چراكه داروس��از در دوره آموزش��ي، ارايه خدمات 
متعدد در حوزه مديريت بيماري ها را آموخته و بايد 

از آنها استفاده كند.

   حوزه هاي كاري نوين براي داروسازان
وي با بيان اينكه مدل كس��ب و كار داروساز در دنيا 
از حالت داروخانه داري خارج ش��ده اس��ت، گفت: 
مطالبات فناوري هاي جديد هم در همين راستاست. 
داروس��ازها مي توانند در حوزه مشاوره هاي آنالين 
براي بيماري ه��اي صعب العالج و مزمن يا بيماراني 
كه اعمال جراحي انجام داده اند و نياز به مراقبت هاي 

دارويي دارند نيز موثر واقع شوند. 
استاد مديريت و اقتصاد داروي دانشكده داروسازي 
ش��هيد بهش��تي در پايان مديريت مصرف دارو در 
داروخانه هاي بزرگ بيمارستاني كه فوايد بسياري 
مث��ل صرفه جويي ريال��ي و اجتماعي دارد و س��ود 
بيمه ه��ا و بيم��اران را افزايش مي ده��د را از ديگر 
حوزه هايي دانست كه داروساز مي تواند به آنها ورود 
پيدا كند و درواق��ع نقش آفريني داروس��از بايد در 

مديريت داروها باشد.
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6 پيشنهاد مسكني براي بودجه 99
گروه راه و شهرسازي|

براساس گزارش عملكرد 9 ماهه بازار مسكن، 
حج�م قراردادهاي خريد و فروش نس�بت به 
مدت مشابه سال گذشته 49.5 درصد كاهش 
داش�ته و قيمت هرمترمربع ه�م 69.5 درصد 
افزايش داشته است، از سوي ديگر، در آذرماه 
س�ال جاري ش�اهد بهبود حج�م معامالت و 
ثبت بيش�ترين رش�د قراردادها طي ماه هاي 
گذش�ته بوديم ضم�ن اينكه قيمت هم رش�د 
6.8درصدي را تجربه كرد.  بررس�ي اين آمار 
نش�ان مي دهد كه درحال حاضر بازار مسكن 
روزهاي تقريبا خوبي را نسبت به ابتداي سال 
س�پري مي كن�د و پيش بيني مي ش�ود كه در 
ماه ه�اي آتي هم ش�رايط بهبود ياب�د، در اين 
ش�رايط مركزپژوهش ه�اي مجلس ش�وراي 
اس�المي 6 راهكار براي بهبود وضعيت كنوني 
بازار مسكن ارايه كرده و از دولت خواسته است 
كه اين راهكارها را در اليحه بودجه سال آينده 
بگنجانند. البته مركز پژوهش ها انتقاداتي هم 
به عدم تناظر و ارتباط تبصره ها در اين اليحه 
و همچنين بودجه شركت هاي دولتي مرتبط با 
بخش مسكن، وارد كرده و خواستار رسيدگي 
به اين موارد شده است اما اصل تمركز اين مركز 
بر ارايه راهكارهايي براي بهبود بازار مس�كن 
بوده كه مح�ور اين پيش�نهادها بحث اعطاي 

تسهيالت است.

بهارس��تاني ها، راهكارهايي براي اثرگذاري بيشتر 
طرح اقدام مل��ي، رونق توليد مس��كن، تجميع وام 
ازدواج و مس��كن،  اعطاي تس��هيالت ساخت، عدم 
اعطاي تسهيالت بانكي به واحدهاي بزرگ تر از 100 
مترمربع و كاهش زمان اعطاي پروانه س��اخت را در 
بسته پيشنهاديشان قرار دادند. در نخستين راهكار 
ارايه شده از سوي مركزپژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��المي، از دولت خواسته شده اس��ت كه حداقل 
۵0 هزار واحد مس��كوني از طرح اقدام ملي مسكن، 
مسكن مهر و مسكن حمايتي و اجتماعي به صورت 
اس��تيجاري اختصاص يابد، علت آن هم اين اس��ت 
كه دهك هاي يك تا س��ه در طرح اقدام ملي مسكن 

گنجانده نشده است.
ديگ��ر راه��كاري ك��ه در بس��ته پيش��نهادي 
مركزپژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي ارايه شده 
است، مربوط به رونق توليد مسكن و احياي نقش و 
س��هم تس��هيالت بانكي در تأمين مالي و رونق بازار 
مسكن است.  در اين پيش��نهاد آمده است كه براي 
حمايت از ش��هرهاي مهاجرفرست، محروم و مرزي 
و ش��هرهاي كوچك و مياني منطبق با اهداف و مواد 

برنامه ششم توسعه، سقف تسهيالت خريد مسكن 
در س��ال 99 تغيير كند، براس��اس اين پيشنهاد، تا 
سقف 1۵0 ميليون تومان و ۷0 درصد قيمت مسكن 
در مناطق مهاجرفرست، مرزي و محروم، وام با نرخ 
سود 9 درصد اختصاص يابد، تا سقف 200 ميليون 
تومان و 60 درصد قيمت مس��كن شهرهاي كوچك 
و مياني تا 200 هزار نفر جمعيت تس��هيالتي با نرخ 
سود 1۵ درصد داده ش��ود، همچنين تا سقف 2۵0 
ميليون تومان و ۵0 درصد قيمت مس��كن شهرهاي 
بزرگ باالي 200 هزار نفر جمعيت و كالن شهرها، با 
نرخ سود 18 درصد، وام پرداخت شود ضمن اينكه تا 
سقف 300 ميليون تومان و 40 درصد قيمت مسكن 
در شهرتهران هم تس��هيالتي با نرخ سود 18 درصد 

اعطا شود.

   تجميع وام مسكن و ازدواج
عالوه بر رش��د تسهيالت خريد مس��كن، در دومين 
راهكار پيش��نهاد شده از س��وي مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي، راهكار دوم هم مربوط به 
بحث تسهيالت است؛ براس��اس اين پيشنهاد، بايد 

تس��هيالت ازدواج و مس��كن در اولوي��ت پرداخت 
تسهيالت تجميعي مسكن و ازدواج قرار گيرند چون 
شاهد روند كاهشي آمار ازدواج و نرخ رشد جمعيت و 
همچنين كاهش استطاعت مسكن در دو سال اخير 

بوديم و بايد از زوج هاي خانه اولي، حمايت شود.
اما پيش��نهاد بعدي مركز پژوهش ها هم متمركز بر 
ارايه تسهيالت است.  در اين پيشنهاد آمده است كه 
براي حمايت از عرضه مسكن و كاهش زمان ساخت، 
اعطاي تسهيالت س��اخت مسكن، منوط به تكميل 
واحده��اي مس��كوني در 18 ماه ب��راي پروژه هاي 

س��اختماني تا 10 واح��د، 24 ماه ب��راي پروژه هاي 
ساختماني 10 تا 20 واحد و 30 ماه براي پروژه هاي 

20 واحد و بيشترشود.

   خط قرمز اعطاي تسهيالت
پيش��نهاد ديگري كه از س��وي مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��المي براي گنجانده شدن در 
قانون برنامه بودجه س��ال 99 ارايه ش��ده اين است 
ك��ه هيچ گونه تس��هيالتي به واحدهاي مس��كوني 
باالي 100مترمربع اعطا نش��ود. درواقع با توجه به 
ناهمخواني ماهيت تقاضا با عرضه مس��كن و عرضه 
گسترده واحدهاي مس��كوني بزرگ متراژ در مقابل 
تقاضاي فزاينده واحدهاي مس��كوني كوچك و نظر 
به روند كاهشي بعد خانوار و تأمين نياز خانوار جديد 
و تس��هيل تأمين مس��كن زوج ها، اعط��اي هرگونه 
تسهيالت و اعتبارات و حمايت هاي مبتني بر منابع 
دولت��ي در بخش مس��كن در واحده��اي بزرگ تر 
از يكص��د مترمرب��ع ممنوع ش��ود. همچنين مركز 
پژوهش ها خواسته است كه آيين نامه اجرايي تدقيق 
جزييات اين بند ظرف مدت س��ه ماه توس��ط بانك 

مس��كن تنظيم و حداكثر در مدت 6 ماه در شوراي 
پول و اعتبار مصوب شود.

   كاهش زمان اعطاي مجوزهاي ساختماني
يكي از انتقادات هميش��گي به فرآيند ساخت و ساز، 
بحث طوالني بودن اعطاي مجوز از س��وي نهادها و 
ارگان هاي مربوطه است، ايرادي كه مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي هم به آن اشاره مي كند، در 
آخرين راهكار ارايه شده، خواسته شده است با توجه 
به سهم زماني حداقل 40 درصدي فرآيندهاي اداري 
ساخت وساز و اخذ جواز و پروانه ساختماني از زمان 
توليد تا عرضه مسكن، بوروكراس��ي و فساد اداري و 
مالي گس��ترده و نارضايتي مردم��ي از رويه موجود؛ 
س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور مكلف 
است با مشاركت وزارت راه و شهرسازي، شوراي عالي 
استان ها، س��ازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، 
سازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور، سازمان تأمين 
اجتماعي، شركت مادر تخصصي توانير، شركت مادر 
تخصصي مهندس��ي آب و فاضالب كشور نسبت به 
ايجاد پنجره واحد توس��عه و احداث س��اختمان در 
شهرها )به جز كالن ش��هرها(، با هدف كاهش زمان 
كل پروسه س��اخت، كاهش ريسك سرمايه گذاري، 
افزايش سرعت بازگشت سرمايه و افزايش جذابيت 

سرمايه گذاري اقدام نمايند.
از ديگر پيشنهادهايي كه در بند 6 راهكارهاي مركز 
پژوهش ها آمده اين اس��ت كه پنجره واحد توسعه و 
احداث ساختمان در كالن شهرها به عهده دبيرخانه 
مجمع ش��هرداران كالن ش��هرها و ب��ا تأمين مالي 
ش��هرداري هاي عضو باشد و آيين نامه اجرايي ايجاد 
پنجره واحد ساختمان به منظور مديريت يكپارچه، 
هماهنگي و  اداره امور اخذ مجوزهاي توليد و عرضه 
مسكن با استناد به تبصره 6 ماده ۵۷ قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با مشاركت 
س��اير دس��تگاه هاي مرتبط و تصويب آن در هيات 
وزي��ران ظرف مدت 6 ماه و عملياتي كردن آن ظرف 

سه ماه )درمجموع 9 ماه( انجام شود.
بررسي 6 راهكار ارايه شده از سوي مركزپژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي، حكايت از آن دارد كه محور 
اصلي خواسته هاي مجلس از دولت بر بخش تقاضا در 
بازار متمركز اس��ت، اگرچه بخش عرضه هم مغفول 
نمانده اما نگاه اصلي بر خريداران بازار مس��كن بوده 
است. راهكارهاي پيشنهادي مجلس با توجه به جهش 
قيمت مسكن و كاهش قابل توجه توان مالي خريداران 
مس��كن، كمك ش��اياني به بهبود وضعيت خريد و 
فروش مسكن نمي كند و تجميع وام مسكن و ازدواج 
و همچنين رشد سقف تس��هيالت خريد در شرايط 

كنوني اثرگذاري چنداني بر بازار نخواهد داشت.

اصالح ساختار شهرداري تا پايان سال اجرايي مي شود
گروه راه و شهرسازي|

حامد مظاهريان معاون شهردار تهران از اجراي 
اصالح ساختار ش�هرداري تا پايان سال جاري 

خبر داد.
روز يكشنبه شهرداري تهران با يكسال تاخير 
اليحه اص�الح س�اختار ش�هرداري را تقديم 
ش�وراي ش�هر كرد. موض�وع تغيير س�اختار 
شهرداري تهران بس�يار قديمي است. در اين 
ارتباط مطالعاتي در سال 9۲ انجام شد، همچنين 
در برنامه دوم و س�وم پنج ساله شهرداري و در 
مصوبه 1۲ دي ماه سال9۷، شهرداري ملزوم به 
تهيه اليحه مذكور شده است.روز گذشته نيز 
حامد مظاهريان معاون شهردار تهران، درباره 
اصالح ساختار در شهرداري تهران گفت: اصالح 
ساختار تا پايان سال اجرايي مي شود و تعديل 

نيرو به آن معنا نداريم.
به گزارش تعادل، يكي از بزرگ ترين مس�ائل 
و مشكالت ديرينه ش�هرداري تهران نداشتن 
انس�جام س�اختاري در برنامه ري�زي و تهي�ه 
برنامه ه�اي اجراي�ي بوده اس�ت، به طوري كه 
موسس�ه توس�عه بين المللي ه�اروارد نيز در 
بررسي مسائل و مشكالت شهر تهران در سال 
135۷، عالوه بر ط�رح نبود هماهنگي عملي و 
نهادينه شده بين نهادهاي مرتبط با برنامه ريزي 
ش�هر ته�ران ب�ر ناهماهنگي بي�ن بخش ها و 
معاونت هاي مختل�ف درون ش�هرداري و نيز 
تعدد مديريت هاي شهري اشاره مي كند و آن 
را از داليل اصلي سازمان نيافتگي فضايي شهر 

تهران مي داند.

در س��ال هاي اول انق��الب ب��ه دليل عدم انس��جام 
كافي در دس��تگاه دولت، نظام اقتصادي و س��ازمان 
مديريت ش��هري كش��ور، توس��عه تهران به صورت 
هرج و مرج طلبانه درآمد و نوعي ساخت و ساز بي رويه 
رواج يافت. در دهه اول انقالب اگر چه نظام سياسي 
كشور تغييرات بنيادي كرد و نظام سلطنتي ب�ه نظام 
جمهوري اسالمي تبديل شد، اما نظام شهرسازي و 
مديريت شهري كشور تغيير اساسي پيدا نكرد و روال 
برنامه ريزي متمركز و آمرانه همچنان ادامه يافت. در 
اين شرايط، نهادهاي مسوول توسعه و عمران تهران 
نتوانس��تند به يك برنامه جامع توس��عه و مديريت 
يكپارچه دس��ت يابند و ناگزير تهران در معرض يك 
رشته اقدامات اصالحي، مقطعي و پراكنده قرار گرفت 
كه با افت و خيزها و آزمون و خطاهاي بس��يار همراه 

بوده است.
بررسي س��اختار مديريت ش��هرداري تهران نشان 
مي دهد ك��ه آخرين تغيي��رات جدي در س��اختار 

سازماني ش��هرداري تهران در سال 136۷ ايجاد شد 
كه در آن شهرداري تهران به 8 معاونت مالي و اداري، 
فني و عمراني، شهرس��ازي و معماري، هماهنگي و 
برنامه ريزي، حمل و نقل و ترافيك، خدمات شهري، 

امور اجتماعي و فرهنگي و امور مناطق تقسيم شد.
در ادامه باز هم ساختار شهرداري ها اندكي تغيير كرد و 
اكنون شهرداري تهران داراي 9 معاونت شامل معاونت 
هماهنگي و امور مناطق، معاونت توسعه منابع انساني، 
معاونت خدمات ش��هري و محيط زيس��ت، معاونت 
حمل و نقل ترافيك، معاونت فني و عمراني، معاونت 
شهرسازي و معماري، معاونت مالي و اقتصاد شهري، 
معاونت حقوقي و امور ش��ورا، معاونت برنامه ريزي و 
توسعه شهري و امور ش��ورا و معاونت امور اجتماعي 

و فرهنگي است. 
همچنين سازمان بسيج شهرداري تهران و نيزحراست 
كل سازمان بازرسي نيز زيرنظر دفتر شهردار فعاليت 
مي كنند. اين در حالي است كه 43 شركت و سازمان 
تابع��ه زيرمجموعه ش��هرداري تهران وج��ود دارد. 
س��ازمان هايي كه گاه با يكديگر و حتي با معاونت ها 
همس��و بوده و در واقع به نوعي م��وازي با آنها ايجاد 

شده اند.
همانطور كه عنوان شد شهرداري تهران با 9 معاونت 
اداره مي شود و 18 هزار پست سازماني براي آن تعريف 
شده است اما اكنون 66 هزار نيرو در شهرداري تهران 
فعاليت مي كنند . اين بدان معنا اس��ت كه حدود ۵0 
تا ۵1 هزار نفر از افرادي كه در ش��هرداري مشغول به 
كارند، هيچ پس��ت سازماني براي آنها تعريف نشده و 

بسياري از اين شغل ها كاذب است. 
در تمام 123 ناحيه، 22منطقه، 43 شركت و سازمان 
پست روابط عمومي و همچنين مسوول امور فرهنگي 
وجود دارد كه اين نشان دهنده ساختار موازي است. 
به گفته اعضاي شوراي شهر مديريت شهري ماهانه 
640 ميليارد تومان حقوق پرداخت مي كند. در واقع 
شهرداري تهران اداره يك شهر 8 ميليوني را با حدود 
66 هزار كارمند انجام مي دهد و اين در حالي است كه 
شهرداري استانبول با 18 ميليون نفر جمعيت تنها با 
نصف تعداد كارمندان شهرداري تهران اداره مي شود.

به دليل اين ساختار اشتباه هزينه هايي كه بايد صرف 
پروژه هاي عمراني و توسعه اي شود، صرف هزينه هاي 
ج��اري مي ش��ود. عالوه بر تع��داد زي��اد كارمندان، 
كارهايي كه بايد توس��ط كارمندان شهرداري انجام 

شود، برونسپاري مي شود.
 يعني ش��هرداري براي انجام پ��روژه اي كه نيروهاي 
ش��هرداري مي توانند آن را انجام دهن��د، پيمانكار و 
ناظر انتخاب كرده و پول ب��ه آنها پرداخت مي كند و 
هم متناسب با آن كار در خود ساختار نيرو مي گيرد. 
گاه ني��ز در انج��ام ي��ك كار فني بين ش��هرداري و 

ش��هرداري هاي مناط��ق اختالف به وج��ود مي آيد 
و باز براي انج��ام آن از بيرون ني��رو وارد مي كنند يا 
ش��ركت هاي ديگري را ب��ه كار مي گيرند. حتي گاه 
ديده شده كه اين شركت ها، كار را به شركت هاي دوم 
و سوم مي سپارند و در نهايت كاري كه به انجام دهنده 
نهايي واگذار مي شود، هزينه ها را چندين برابر افزايش 

مي دهد.
كامال واضح است با اين بدنه فربه، مديريت شهري فقط 
مي تواند هزينه هاي خود را تأمين كند و قادر به تحرك 
نيست. از سوي ديگر اثر منفي تعداد زياد نيروها فقط 
افزايش بار مالي ندارد، بلكه به دليل وجود تعداد زيادي 
مدير و كارمن��د با نقش هاي يكس��ان، موازي كاري 
به شدت افزايش يافته و باعث مي شود كارها به شكل 
مناسب و با سرعت پيش نرود. بنابراين ساختار معيوب 
ش��هرداري تهران نياز به تغيير دارد. اين موضوع در 
زمان مديريت قاليباف نيز مورد توجه قرار گرفت اما با 
روي كار آمدن شوراي پنجم در قالب كميته تشكيالت 
و منابع انساني در شوراي شهر مطرح و پيگيري شد.

نتيجه پيگيري ها اين ش��د كه اعضاي شوراي شهر 
تهران دي ماه سال گذشته كليات طرح كاهش سطوح 

معاونت هاي شهرداري را به تصويب رساندند. 
بر اس��اس اين طرح، قرار اس��ت تعداد معاونت هاي 
ش��هرداري از 9 ب��ه 6 معاونت كاهش يابد و پس��ت 
قائم مقام و مشاور از سطوح سازماني شهرداري تهران 
حذف ش��ود كه اين طرح ب��ا 10 رأي موافق و 9 رأي 
مخالف به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد. 
مخالفان اين طرح مانند ابراهيم اميني، نايب رييس 
ش��ورا معتقدند در ش��رايط كنوني، اصالح ساختار 
ش��هرداري فقط منجر به افزايش هزينه ها مي شود و 

تاثيري در بهبود عملكرد شهرداري ندارد.
حس��ن رس��ولي، رييس كميته تش��كيالت و منابع 
انساني شوراي شهر تهران كه طي يك سال گذشته 
اين موض��وع را پيگيري مي كرد، قب��ال گفته بود: 3 
معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شورا، امور 
اجتماعي و فرهنگي و نيز توس��عه منابع انساني فاقد 
مصوبه قانوني هس��تند و بايد اي��ن 3 معاونت ادغام 
شوند. به گفته او پست هايي مانند، مشاور، قائم مقام و 
جانشين پست هاي غيرضروري هستند كه كمكي به 

كارآمدي سازمان نمي كند.

    ساختار اشتباه، دليل اصلي فساد
برخي كارشناسان نيز معتقدند ساختار شهرداري نه 
تنها باعث صرف هزينه هاي بسيار در موارد غير ضرور 
ش��ده است،  درگاه اصلي فس��اد نيز به شمار مي رود. 
محمد مهدي برادران كارش��ناس ارشد شهري قبال 
در اين باره به تعادل گفته بود: »وضعيت مديريت در 
شهرداري تهران مثل آن تصويري است كه 10 نفر در 

قايق نشس��ته اند و حرف مي زنند و فقط يك نفر پارو 
مي زند.  به گفت��ه او در دنياي امروز كه تمام كارها به 
ش��كل الكترونيك انجام مي شود مي توان بسياري از 
امور شهرداري ها را مبتني بر فناوري و داده هاي »آي 
تي« پيش برد و س��اختار را كوچك تر و الغر تر كرد. 
اين را نيز بايد مد نظر داشت يكي از مهم ترين داليل 
فسادهايي كه شهرداري رخ مي دهد نبود كار مشخص 
است. از آن جا كه افراد كار مشخصي ندارند بيشتر به 
كارچاق كن��ي روي مي آورند و هم مراجعه كنندگان 
و هم انجام دهندگان كار بيش��تر عالقه دارند كار را از 
كانال هاي غير معمول دنبال كنند تا زودتر به نتيجه 

برسند.«
اين درحالي اس��ت اگر تعداد نفرات در ش��هرداري 
كاهش پيدا كند و نيز س��مت هاي كاري شفاف شود 
از ميزان فساد كاسته خواهد شد. در برخي كشورها 
ساختار تشكيالتي شهر كه مديريت يكپارچه دارند، 
در مجموع ب��ا 200 نفر اداره مي ش��ود، اما مجموعه 
ش��هرداري تهران خودش به اندازه يك شهر كوچك 
جمعيت دارد و شاهديم اكنون شهر تهران با بيش از 

6۵ هزار نفر اداره مي شود.
در دوره گذش��ته مديريت ش��هري برخي شركت ها 
منحل ش��د اما به نظر مي رسد كه كافي نبوده و االن 
مدتي است فرآيند تغيير ساختار در شهرداري كند 
شده است .به نظر مي رسد كه فرآيند كوچك سازي 

در عمل چندان دنبال نمي شود.
محمد عليخاني، رييس كميس��يون عمران شوراي 
شهر تهران نيز در اين باره گفت: فعال شهرداري اليحه 
را به شورا ارايه كرده است و اين بدان معنا نيست كه 
هر چه در اليحه پيشنهاد ش��ده تصويب شود. شورا 
بايد موضوعات را بررسي و سپس تصميم گيري كند. 
او با بيان اينكه شوراس��ت كه تصميم مي گيرد كدام 

معاونت ها در هم ادغام شوند، گفت: اليحه را بررسي 
و نظر مي دهيم.

رييس كميسيون عمران شوراي اسالمي شهر تهران 
در پاسخ به اينكه قبال اعالم شده معاونت حمل و نقل و 
ترافيك و معاونت فني و عمراني با هم ادغام مي شوند، 
گفت: اين هم يك پيشنهاد است. البته نظر شورا مهم 
است و بايد ببينيم شورا در اين زمينه چه تصميمي 

مي گيرد. 

   شهرداري سازمان اجرايي است 
بر اس��اس اين گزارش به��ار آروي��ن رييس كميته 
شفافيت ش��وراي اسالمي شهر تهران نيز در اين باره 
گفت: شهرداري س��ازمان اجرايي است و نمي توان 
انتظار داش��ت اگر موضوعي مصوب شود يا سازمان 
ومعاونتي حذف شود از فردا بتوان آن را اجرا كرد و اين 

اقدام نيازمند يك كار مطالعاتي و پخته است.
بر اس��اس اليحه بازنگري و اصالح ساختار سازماني 
شهرداري تهران كه روز يكش��نبه تقديم شورا شد، 
معاونت برنامه ريزي توسعه شهري و امور شورا و توسعه 
منابع انس��اني با هم ادغام و معاونتي با عنوان توسعه 
مديريت و برنامه ريزي ايجاد مي ش��ود. همچنين با 
توجه به تداخل اكثريت وظايف معاونت هماهنگي و 
امور مناطق با ساير معاونت هاي تخصصي شهرداري 
تهران معاون��ت هماهنگي و امور مناطق و واحدهاي 
عمومي و مديري��ت تحت نظارت آن از تش��كيالت 
ش��هرداري حذف مي ش��ود. وظيفه پيگيري امور و 
هماهنگي شوراي ش��هرداران در قالب دبيرخانه اي 

ذيل حوزه شهردار تعريف مي شود.
حال بايد ديد نظرشورا درباره اين اليحه چيست و چه 
تغييراتي در س��اختار فربه شهرداري تهران به وجود 

خواهد آمد.
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 برف و باران از چهارشنبه
در سراسر ايران 

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
از بعدازظهر چهارشنبه سامانه بارشي از غرب وارد 
كشور مي شود و موجب بارش برف و باران در روزهاي 
پنجشنبه و جمعه در بس��ياري از مناطق و شهرها 
خواهد ش��د. صادق ضياييان در گفت وگو با فارس، 
در تشريح وضعيت جوي كشور طي روزهاي آينده 
اظهاركرد: امروز تا ظهر چهارشنبه در اغلب مناطق 
كش��ور جوي آرام داريم كه اين موجب مي شود در 
مناطق صنعتي و پرجمعي��ت آلودگي هاي جوي 
افزايش يابد. ضياييان افزود: بعدازظهر چهارشنبه 
سامانه بارشي از غرب وارد كشور مي شود كه موجب 
مي ش��ود بارش باران در اس��تان هاي شمال غرب، 
غرب، جنوب غرب، دامن��ه زاگرس مركزي و اواخر 
وقت چهارشنبه اس��تان هاي قزوين، تهران و كرج 
بارش باران داش��ته باشيم، ضمن آنكه در ارتفاعات 
مناطقي كه ذكر شد بارش برف خواهيم داشت. مدير 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي تاكيد كرد: 
روز چهارشنبه در استان هاي لرستان، چهار محال 
و بختياري، كردس��تان و كرمانشاه شدت بارش ها 
بيش��تر خواهد بود. او افزود: روز پنجشنبه بارش ها 
در اغلب مناطق كش��ور غير از جنوب غرب و مركز 
ادامه دارد، ضمن آنكه كاهش دما را در سواحل خزر 
خواهيم داشت. ضياييان گفت: روز جمعه رگبار باران 
و رعدوبرق  در استان هاي فارس، كرمان، يزد، بوشهر، 
سيستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبي 
پيش بيني مي شود، ضمن آنكه بارش برف و باران را در 
خراسان شمالي و استان هاي سه گانه واقع در سواحل 
خزر خواهيم داشت؛ همچنين روز جمعه در غرب 
و شمال غرب كش��ور باران و در مناطق مرتفع برف 
خواهيم داشت. او هشدار داد: در مناطقي كه ذكر شد، 
آب گرفتگي معابر عمومي، باال آمدن آب رودخانه ها، 
جاري شدن روان آب و احتمال خسارت به محصوالت 
كشاورزي محتمل است كه توصيه مي شود  احتياط 
در تردد مناطق كوهستاني و پرهيز از اتراق در اطراف 
رودخانه ها در دستور كار باشد. او  گفت: آسمان تهران 
امروز صاف پيش بيني مي شود، روز چهارشنبه نيز 
آسمان تهران كمي ابري همراه با غبار محلي خواهد 
بود و پنجشنبه بارش برف و باران در برخي ساعات 
در تهران پيش بيني مي شود و بعدازظهر پنجشنبه 
مجددا كاهش ابر در تهران داريم؛ بيشينه و كمينه دما 

فردا در تهران 9 و صفر درجه خواهد بود.  

تغيير  نام ۴  زيرساخت حمل و نقل 
كشور 

رييس مركز ارتباطات و اطالع رس��اني وزارت راه و 
شهرسازي از تغيير نام چهار زيرساخت حمل و نقل 

كشور به نام شهيد سپهبد قاسم سليماني خبر داد.
به گزارش تسنيم، سيدقاسم بي نياز با اشاره به تغيير 
نام چهار زيرس��اخت حمل ونقل كش��ور به دستور 
وزير راه و شهرس��ازي به نام شهيد س��رافراز سپاه 
اسالم، سپهبد قاسم سليماني اظهار كرد: فرودگاه 
بين المللي اهواز يكي از پنج فرودگاه پرتردد كشور، 
آزادراه تهران-ساوه-سلفچگان، پايانه مرزي مهران 
از پرترددترين پايانه هاي مرزي و پل كيلومتر 214 
آزادراه اصفهان-ش��يراز به عن��وان مرتفع ترين پل 
آزادراهي كشور، از جمله زيرساخت هاي مهم در حوزه 
راه و شهرسازي هستند كه به نام سپهبد شهيد، قاسم 
سليماني، نام گذاري شدند و اين زيرساخت ها از اين 

پس با اين نام شناخته خواهند شد.
همچنين معاون وزير راه و شهرسازي از نامگذاري 
پايانه مرزي مهران به نام سپهبد شهيد حاج قاسم 
سليماني خبر داده و گفته بود: پيش بيني هاي الزم 
در بخش حمل و نقل جاده اي براي استقبال از پيكر 

مطهر شهدا انجام شده است.

فروش امتياز طرح ملي مسكن 
پرديس متوقف شد

مديرعامل شركت عمران پرديس از توقف خريد و 
فروش امتياز طرح ملي مسكن با ورود جدي وزير راه 
و شهرسازي، دادستان و فرماندار اين شهر خبر داد.

مهدي هدايت در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: امروز 
هيچ خريد و فروشي در بحث امتياز طرح ملي مسكن 
نداريم و با يك برنامه ريزي مناسب هماهنگي هاي 
الزم در اين زمينه صورت گرفته كه حتي يك واحد 
از طرح ملي مسكن به دس��ت دالالن نخواهد افتاد. 
مديرعامل ش��ركت عمران پرديس ب��ا بيان اينكه 
پااليش ثبت نام كنندگان به خوبي در حال انجام است 
و پروسه مذكور به طور كامل در مسير درستي پيش 
مي رود، گفت: هدف وزارت راه و شهرسازي از اجراي 
طرح ملي مسكن، خانه دار كردن اقشار متوسط و رو 
به پايين جامعه است و به هيچ عنوان اجازه نخواهيم 
داد اين واحدها به دست دالالن بيفتد تا با آن به دنبال 
سودجويي و بر هم زدن بازار باشند. مجيد كيانپور، 
عضو كميسيون عمران مجلس به تازگي با تاكيد بر 
اينكه قطعا يكي از اولويت هاي اصلي حكومت و دولت 
در برنامه ريزي براي توليد مسكن، توجه به طبقات 
محروم جامعه اقشار كم درآمد است، رويكردي كه در 
۷ سال اخير به آن توجه زيادي نشده است، اظهار كرد: 
وزارت راه اعالم كرد طرح ملي مسكن با هدف تأمين 
مسكن اقشار ضعيف جامعه عملياتي مي شود، اما در 
اجرا شاهديم تنها اقشار پردرآمد قادر به تأمين تعهدات 
مالي اين طرح هس��تند. او افزود: در شرايط كنوني 
شاهديم كه عده اي دالل در طرح ملي مسكن ثبت نام 
كرده و امروز به دنبال فروش امتياز خود هستند. اوايل 
ماه جاري و پس از اتمام مرحله اول ثبت نام طرح ملي 
مسكن در تهران )شهرهاي جديد پرديس، ايوانكي، 
هشتگرد و پرند(، عده اي آگهي فروش امتياز اين طرح 
در پرديس را از طريق س��ايت ديوار منتشر كردند. 
امتيازاتي كه به قيمت 130 تا 1۵0 ميليون تومان براي 
فروش بارگذاري شده بود. بالفاصله پس از اين اتفاق، 
طاهرخاني، مديرعامل شركت عمران پرديس خريد 
و فروش امتياز طرح ملي مسكن را غيرقانوني اعالم و 

بر پيگيري براي توقف آن تاكيد كرد.

  بهارس�تاني ها، راهكارهاي�ي ب�راي 
اثرگذاري بيش�تر طرح اق�دام ملي، رونق 
توليد مسكن، تجميع وام ازدواج و مسكن، 
 اعطاي تس�هيالت س�اخت، عدم اعطاي 
تس�هيالت بانكي به واحدهاي بزرگ تر از 
100 مترمربع و كاه�ش زمان اعطاي پروانه 
ساخت را در بسته پيشنهاديشان قرار دادند

برش
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»تعادل«بررسيميكند

رديابي قاچاق پوشاك از مسير آمارها
تعادل| ارغوان قاسمي مهر|

سال هاس��ت كه چكمه پوالدين قاچاق بر س��ينه بازار 
پوش��اك س��نگيني مي كند تا جايي كه نفس��ي براي 
توليدكننده داخلي باقي نگذاش��ته است، در اين ميان 
مسووالن به جاي اخذ تصميمي قاطع و برخورد جدي 
و موثر، آمار ضد و نقيض و غيرمنطقي از قاچاق پوشاك 
اعالم مي كنند. اما در كنار مبادي غيررسمي و به اصطالح 
كولبران وموارد ته لنجي، ردپاي مبادي رسمي در قاچاق 
پوشاك نيز ديده مي شود. البته با توجه به باال بودن حجم 
قاچاق پوشاك كه در تازه ترين آمار، رقم يك ميليارد و 
800 ميليون دالر را نشان مي دهد، نقش آفريني مبادي 
رسمي بعيد به نظر نمي رسيد. به طوري كه نام كشورهايي 
چون»چين، تركيه، آلمان، بنگالدش و امارات متحده 
عربي« در صدر ليس��ت مبدا قاچاق پوش��اك به ايران 
خودنمايي مي كند. اين در حالي است كه فقدان شفافيت 
اطالعاتي در زمينه حجم و روش و مس��يرهاي قاچاق 
پوشاك، رفع اين معضل را دشوارتر مي كند. در همين 
حال، نايب رييس اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و 
پوشاك نيز در گفت وگو با »تعادل« ضمن تشريح داليل 
قاچاق پوش��اك، اختالف فاحش آماري بين اظهارات 
گمركي كشورهاي مبدا با اظهارات گمركي ايران را در 
زمينه ورود پوشاك به كشور تاييد مي كند و مي گويد با 
رديابي آمارها مي توان به ميزان دقيق حجم قاچاق كاال 
وپوشاك پي برد. با مشاهده چنين وضعيتي اين پرسش 
قابل طرح است كه چه اقداماتي براي كاهش رقم قاچاق 
در اين حوزه صورت گرفته اس��ت؟ در پاسخ بايد گفت 
هرچند نزديك به دو س��ال است كه دستورالعمل هاي 
»ثبت نمايندگي برندهاي خارجي پوشاك« و »كدهاي 
شناسايي كاال و كد رهگيري« تهيه و تا حدودي اجرايي 
ش��ده اند اما باالماندن آمار قاچاق پوشاك كارايي اين 

دستورالعمل ها را نيز زير سوال برده است. 

    چرا قاچاق پوشاك؟
براساس آمار س��تاد مبارزه با قاچاق كاال وارز، در سال 
1396 حجم قاچاق در بخش پوشاك حدود  2 ميليارد 
و 500 ميليون دالر اعالم ش��ده بود كه در س��ال97 با 
كاهش 100 ميليون دالري ميزان قاچاق به 2 ميليارد 
و 400 ميليون دالر رس��يد اما اخيراً سخنگوي ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفته است، حجم كاهش قاچاق 
بيش از اين ارقام است وقاچاق در سال 97 به رقم يك 
ميليارد و 800 ميليون دالر رسيده بود. آماري كه سعيد 
غديري، دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك 
آن را غيرمنطقي و خالف واقع عنوان كرده و مي گويد 
انتظار مي رود كه ستاد مبارزه با قاچاق دقت و حساسيت 

بيشتري در مورد آمار به خرج دهد.
تقريبا 2 سال اس��ت كه از جدي شدن بحث مبارزه با 
قاچاق پوشاك مي گذرد. تصميمي كه در راستاي تحقق 
آن 2 دستور العمل، »ثبت نمايندگي برندهاي خارجي 
پوشاك« و »كدهاي شناس��ايي كاال وكد رهگيري« 
به عنوان راهكار ارايه شد. از آنجايي كه برندهاي خارجي 
بخش بزرگي از بازار را در اختيار داشتند و عمال بازار را 
در دست گرفته بودند در اقدامي مرحله اي ابتدا به سراغ 

مقابل��ه با برندهاي خارجي رفتند. پ��س از اجراي اين 
دستورالعمل، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
از كاهش 100 ميليون دالري قاچاق پوشاك در سال 97 
نسبت به سال 96 خبر داد. همچنين در سال 98 رقمي 
بالغ بر 600 ميليون دالر كاهش قاچاق كاال اعالم شده 
است. سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال وارز، كاهش 
قاچاق پوشاك را محصول اجراي دستورالعمل مقابله با 
برندهاي محرز قاچاق مي داند، در حالي كه مجيد نامي 
نايب رييس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك در 
گفت وگو با »تعادل« كاهش ميزان قاچاق كاال را بيشتر 
ناش��ي از افزايش نرخ ارز و كاه��ش قدرت خريد مردم 
عنوان كرد. او در ادامه توضيح مي دهد: طبق آخرين آمار 
اعالمي از س��وي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز ساالنه 
مبلغ 2 ميليارد و 600 ميليون دالر پوش��اك به كشور 
قاچاق مي شد كه با كاهش 700 ميليون دالري رقم آن 
بايد به يك ميليارد و 900 ميليون دالر رسيده باشد. اين 
كاهش ناشي از تدابير و اقدامات صورت گرفته در مبارزه 
با قاچاق و مهم تر از آن ناشي از افزايش نرخ ارز و كاهش 
قدرت خريد مردم است، اما هنوز آمار قاچاق كاال رقم 
قابل توجهي را نشان مي دهد و پوشاك همچنان جزو 

باالترين آمار قاچاق كاالست.
نايب رييس اتحاديه توليد وصادرات نساجي و پوشاك 
در ادامه با اشاره به اينكه مناطقي وجود دارند كه تحت 
كنترل گمرك نيستند، گفت: اين مناطق ظرفيت ورود 
پوشاك قاچاق را به كشور دارد. از طرفي به رغم ممنوع 
بودن ثبت سفارش واردات پوشاك از سال 97 در مناطق 
آزاد اين ثبت سفارش به صورت رسمي صورت مي گيرد 
و گمرك نيز بر اين مناطق كنترلي ندارد. در نتيجه ثبت 
س��فارش، واردات و حمل آن به سرزمين اصلي از اين 
مبادي به راحتي صورت مي گيرد. اما نكته قابل تأمل 
اينجاست كه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعالم كرد كه 
در گمركات كشور نيز تخلفاتي در زمينه قاچاق پوشاك 

مشاهده و محرز شده است.
به طوري كه تيرماه امسال، فراكسيون مبارزه با مفاسد 
اقتصادي و اداري مجلس شوراي اسالمي در خصوص 
قاچاق كاال از مبادي رسمي و تخلفات گمرك گزارشي 
تهيه كرده كه در آن اعالم كرد: متأسفانه انواع قاچاق كاال 
از راه هاي زمين، آسمان و دريا و از طريق مبادي رسمي 
وارد كشور مي شوند و اين امر ضربه سنگيني به اشتغال 

و توليد داخلي وارد كرده است.
ش��ايد اولين دليلي كه براي واردات پوش��اك مطرح 
مي شود، تقاضاي باال براي كاالها و محصوالت خارجي 
از جمله بعضي از برندهاي معتبر خارجي پوش��اك در 
داخل كشور باشد و اين تقاضا باعث مي شود كه به رغم 
ممنوع بودن ثبت س��فارش پوش��اك، فروشندگان از 
راه هاي غيرقانوني و به روش هاي مختلف اقدام به واردات 
پوش��اك كنند. دليل ديگر قاچاق پوش��اك اما از نگاه 
نايب رييس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك، 
سود باالي آن است. از طرفي، از آنجايي كه توليد در ايران 
كار سختي و دشوار است، تمايل به قاچاق پوشاك بيشتر 
نمايان مي شود. چراكه »افزايش نرخ ارز و هزينه واردات 
مواد اوليه اين صنعت از جمله پارچه و ملزومات توليد« 

براي توليد كننده ايراني بسيار هزينه بر خواهد بود. هر 
چند به گفته نامي در طول 2 سال گذشته سرمايه گذاران 
زيادي بودند كه به جاي واردات به سمت توليد گرايش 
پيدا كردند و همت خود را صرف رونق بخشيدن به توليد 
كردند، اما كم دردسر بودن و سود باالي قاچاق پوشاك 
باعث ش��ده كه همچنان افراد زي��ادي واردات قاچاق 

پوشاك را به توليد ترجيح دهند.

    راه هاي قاچاق كدامند؟
همچنين براساس اظهارات نايب رييس اتحاديه توليد 
و صادرات نساجي و پوشاك، بيشترين حجم قاچاق در 
اين گروه كااليي از كشورهايي چون »چين، بنگالدش، 
تركيه، آلمان و امارات متحده عربي« انجام مي ش��ود، 
كه با توجه به موقعيت جغرافيايي كش��ورهاي مبدا از 

مرزهاي مختلف كشور صورت مي گيرد. 
از س��وي ديگر بايد اين را نيز مورد اش��اره قرار داد، در 
سال هاي قبل كه واردات پوشاك به صورت رسمي آزاد 
بود، اختالف فاحشي بين اظهارات گمركي كشورهاي 
مبدا با اظهارات گمركي ايران وجود داشت. به طوري كه 
در سال 1396حدود 59.1 ميليون دالر پوشاك به ايران 
وارد شده، اما آمارهاي گزارش شده توسط كشورهاي 
طرف معامله با ايران نشان دهنده آن است كه آنها بالغ 
بر 856.5 ميليون دالر پوشاك به ايران صادر كرده اند. 
اين اختالف آماري حاكي از ورود 797.4 ميليون دالر 
پوش��اك به صورت غير رسمي به كش��ور است كه از 
كش��ور هايي همچون »تركيه«، »چين«، »آلمان« و 
»امارات متح��ده عربي« خريداري و به صورت قاچاق 

وارد ش��ده بودند.  يعني در واقع گاهي قاچاق از طريق 
اظهار خالف واقع در سامانه جامع گمركي و جعل اسناد 
در اين خصوص صورت مي گيرد يا به ده ها روش ديگر 
كه در گزارش فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و 
اداري مجلس شوراي اسالمي كه از سوي خبرگزاري 
فارس منتشر ش��ده بود، »قاچاق به صورت ترانزيت« 
ي��ا » قاچاق با سوءاس��تفاده از مقررات ت��ه لنجي« را 
مورد اشاره قرار داده است؛ به طوري كه در يك پرونده 
ترانزيتي چند صد كانتينر سنگين كه از گمرك شهيد 
رجايي وارد شده، كه محموله حاوي پارچه هاي نفيس و 
گرانقيمت بوده كه با تباني كامال سازمان يافته در داخل 
تخليه و به جاي آن مجدداً سنگ بارگيري شده و از مرز 
اميرآباد خارج و به مقصد قزاقستان ترانزيت مي شده 
كه با توجه به مستندات به دست آمده شركتي با تعداد 
279 فقره اظهارنامه گمركي طي سه سال به اين كار 
خالف مشغول بوده است، با بررسي هاي به عمل آمده 
توسط اين فراكسيون تعدادي از اين اظهارنامه ها جهت 
رسيدگي به مراجع ذي صالح و قضايي جهت اقدامات 
مقتضي ارسال شده است. يا در مورد ديگري، صاحبان 
لنج ها و ملوان ها بعد از هر سفر حداكثر براي چهار بار 
در س��ال مي توانند مواد ضروري و عمدتًا خوراكي به 
ميزان معلوم و محدودي وارد كنند، اما صاحبان كاالها 
با تباني با گمرك در هر سفر ده ها كاميون لوازم خانگي 
و پوشاك و ساير كاالهاي غير ضروري و لوكس را تحت 
عنوان ته لنج��ي بدون هيچ گون��ه پرداخت عوارض و 
حقوق گمركي موفق به ترخيص و ورود كاال به داخل 

كشور مي شوند. 

    راهكار حذف يا كنترل قاچاق 
نامي همچنين با اشاره به اينكه چند سال پيش يعني 
در دولت قبل دس��تورالعملي براي واردات پوش��اك 
تهيه و به وزارت صمت ارايه شد، گفت: وزارت صمت 
وبخ��ش خصوص��ي پيگيري ه��اي الزم را در زمينه 
تدوين و اجراي آن داش��تند، به طوري كه يك سال و 
نيم است كه اجراي آن شروع شده و ثبت برندها جهت 
فعاليت شفاف در ايران الزامي شده است كه با اين كار 
ضمن شفاف بودن فعاليت اين بخش، تخطي از اين 
دستورالعمل و وارد كردن پوش��اك بدون ثبت برند 
يا طي انج��ام مراحل قانوني آن موجب اطالق عنوان 
قاچاق به آن كاال يا پوشاك مي شود. اين دستورالعمل 
س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز را در كنترل عرضه 
توانمند كرده و منجر به شناس��ايي 100 فروش��گاه 
داراي پوشاك قاچاق شد كه البته پس از اقدام ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز نسبت به جمع آوري و پلمب 
فروشگاه ها، ذي نفعان در اين ميان تمام تالش خود را 

براي توقف اين دستورالعمل به كار گرفتند.
بحث قاچاق نهايتا ما را به سمت راهكار توانمند سازي 
توليد داخلي سوق مي دهد. در همين راستا، مهدي 
صادقي نياركي در نشست با فعاالن و توليدكنندگان 
صنعت پوشاك گفته است كه با توجه به ظرفيت باالي 
صنعت نساجي و پوشاك بايد با مشاركت تشكل ها، 
برنامه هاي راهبردي كوتاه م��دت و ميان مدت تهيه 
كرد تا با ترس��يم چالش ها و دورنم��اي اين صنعت 
بتوان ضم��ن ش��كوفايي آن، قاچاق پوش��اك را به 

حداقل رساند.

درنشستمشتركبارييساعضاياتاقبازرگانيسنندجوحلبچهتاكيدشد

ضرورت ايجاد بانك اقتصادي مشترك بين ايران و عراق 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي سنندج 
گفت: مسائل اقتصادي بين سنندج و حلبچه از مبادي 
اتاق هاي بازرگاني دو طرف انجام ش��ود تا مش��كالت 
گذشته تكرار نشود. از سوي ديگر، رييس اتاق بازرگاني 
حلبچه اقليم كردس��تان عراق گفت: يكي از نيازهاي 
بازرگانان و تجار وجود بانك اقتصادي مشترك بين ايران 
و عراق است كه پيشنهاد مي شود اين كار مهم به همت 

مسووالن ارشد هر 2 طرف انجام شود.
به گزارش ايرنا، سيد كمال حسيني در نشست مشتركي 
با رييس اتاق بازرگاني حلبچه اقليم كردستان عراق در 
سنندج با اشاره به اينكه مسائل اقتصادي بين 2 استان 
موضوع مهم، حياتي و استراتژيك است، اظهار داشت: 
وقتي ارتباطي بين دو كشور ايجاد مي شود، مي طلبد 
موضوع اقتصادي و بخش خصوصي نيز در اين ارتباطات 
تقويت شود. وي با بيان اينكه اقتصاد پايه و اساس صلح و 
آشتي است، افزود: با توجه به مشتركات قومي فرهنگي 
كه بين اقليم كردستان عراق و كردستان ايران وجود 
دارد، انتظار م��ي رود مراودات اقتصادي بين طرفين با 

ديگر نقاط دنيا متفاوت باشد.
رييس اتاق بازرگان��ي، صنايع و معادن و كش��اورزي 

سنندج يادآور شد: هنوز اين جايگاه بازرگاني و تجاري 
ايران در اقليم كردستان عراق به نسبت ديگر كشورهاي 
همس��ايه همچون تركيه نيست و  ش��ايد به دليل كم 
كاري و مش��كالتي كه به دليل به رسميت نشناختن 

اتاق بازگاني ايجاد شده است، باشد. حسيني يادآور شد: 
افرادي از ايران طي سال هاي گذشته در اقليم كردستان 
عراق به عنوان مهن��دس و تاجر خود را معرفي كردند 
و بعد از مدتي مشخص ش��د اين صحت ندارد كه اين 

اتفاق به دليل اهميت ندادن به اتاق هاي بازرگاني ايجاد 
شد.  وي با اشاره به اينكه بايد بازرگانان و تجار از مبادي 
اتاق هاي بازرگاني معرفي شوند و با آنها همكاري شود، 
گفت: آمادگي معرفي افراد حرفه اي و متخصص در حوزه 
تجارت و اقتصاد به اتاق بازرگاني حلبچه داريم. رييس 
اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي سنندج افزود: 
مركز داوري در اتاق سنندج مستقر است كه مي توانيم 
تفاهم هايي داشته باشيم تا در آينده اگر مشكلي پيش 
آمد از اين طريق اين مركز حل و فصل كنيم. از س��وي 
ديگر، پيشوا احمدمحمود در نشست مشترك با رييس 
اعضاي اتاق بازرگاني سنندج با اشاره به اينكه چندسالي 
است كه حلبچه استان شده است، اظهار داشت: حدود 
6 ماه است كه اتاق بازرگاني هم در حلبچه شروع به كار 
كرده اس��ت. وي با بيان اينكه حلبچه رخدادهاي تلخ 
زيادي همچون بمباران شيميايي سال 1988 را پشت 
سر گذاشته اس��ت، اضافه كرد: در زمان آوارگي مردم 
ما، ملت كشور ايران به آنها پناه دادند و هميشه خود را 

مديون حمايت اين ملت مي دانيم. 
رييس اتاق بازرگاني حلبچه اقليم كردستان عراق افزود: 
عالوه بر مرز مشترك بين حلبچه و سنندج مشتركات 

فرهنگ��ي، ادب��ي و مذهبي ه��م بين ما وج��ود دارد.  
احمدمحمود به مشوق هاي س��رمايه گذاري در اقليم 
كردستان عراق اش��اره كرد و گفت: هر سرمايه گذاري 
تا 10 سال از پرداخت ماليات معاف است كه به دنبال 

افزايش آن به 20 سال در حلبچه هستيم. 
وي با بيان اينكه زمين رايگان در اختيار سرمايه گذار قرار 
داده مي شود، اظهار داشت: تمام پروژه به نام سرمايه گذار 
مي شود و تمام پول و سودي كه كسب مي كند را مي تواند 
به شيوه قانوني و بدون هيچ مشكلي از كشور خارج كند. 
رييس اتاق بازرگاني حلبچه اقليم كردستان عراق گفت: 
شرايط يكسان براي تمامي سرمايه گذاران وجود دارد 
و آسان كاري بيشتري براي سرمايه گذاران كرد ايراني 
خواهد ش��د. احمد محمود يادآور شد: مشكالتي بين 
بازرگانان ايراني و عراقي در اقليم كردستان عراق پيش 
آمده است كه پيشنهاد مي شود از اين به بعد قراردادهاي 
بين بازرگانان دو طرف از فيلتر مركز داوري انجام شود. 
وي گفت: از ديگر پيشنهادات ما ايجاد بانك اقتصادي 
مشترك بين ايران و عراق است و اين اقدام بايد از حالت 
تشريفات خارج و عملياتي شود تا هرچه زودتر بتوانيم 

مناسبات اقتصادي بين 2 طرف را تقويت كنيم.

حجمصادراتاستانبوشهربهقطرافزايشيافت
رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: ميزان 
صادرات اين اس��تان به كشور قطر در 9 ماه امسال 115 ميليون دالر 
گزارش شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 
17و از نظر ارزش 48 درصد افزايش داشته است. سيد حسين حسيني 
در گفت وگو با ايرنا افزود: ارزش مجموع صادرات استان بوشهر به قطر 
در سال گذشته 117 ميليون دالر بود كه اين ميزان در 9 ماه سال جاري 

معادل كل صادرات سال 97 به اين كشور است. 
وي بيان كرد: عمده اقالم صادراتي استان بوشهر به مقصد كشور قطر 
شامل محصوالت كشاورزي، س��يمان و كلينكر، ميگوي پرورشي و 
شمش فوالدي است. حسيني اظهار داش��ت: در 9 ماه امسال بدون 
احتس��اب ميعانات گازي حدود 18 ميلي��ون و 368 هزار تن كاالي 
غيرنفتي از بنادر اس��تان بوشهر صادر شده كه نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته از نظر وزن 23 درصد رشد نشان مي دهد. 
وي در ارتباط با ص��ادرات ميعانات گازي بيان ك��رد: در اين مدت با 
احتس��اب ميعانات گازي درمجموع 19.2 ميليون تن كاال به ارزش 
6.3 ميليارد دالر از بنادر استان بوشهر صادر شد كه 455 ميليون دالر 

آن ميعانات گازي است. حسيني ادامه داد: كاالهاي صادراتي استان 
بوشهر محصوالت پتروشيمي شامل متانول، گاليكول، اتيلن و گوگرد، 
سيمان، كلينكر، گوجه فرنگي، خرما، ميگوي پرورشي و فرآورده هاي 
دريايي است.  وي يادآور شد: مقصدهاي صادراتي استان بوشهر نيز 
كشورهاي چين، امارات، قطر، تركيه، كره، جنوبي، عراق و افغانستان 
است. حسيني درباره تنظيم بازار اظهارداشت: براي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان اجراي پويش هاي »بي قيمت نخريم« براي جلوگيري 

از تخلفات اقتصادي در دست اجراست. 
وي اف��زود: يكي از موثرترين راهكارهاي تنظيم بازار و فراهم كردن 
ش��رايط س��الم براي انتخاب كاال و خدمات براي مصرف كنندگان، 
نصب برچسب قيمت توسط فروشندگان است. حسيني ادامه داد 
براي اجراي هر چه بهتر اين پويش نيازمند كمك مصرف كنندگان 
هس��تيم كه بر همين اس��اس بازرس��ان ما واحدهاي متخلف را به 
تعزيرات معرفي مي كنند. وي اضافه كرد: شهروندان بايد نسبت به 
خريدن كاالهاي بدون قيمت خودداري كرده و تخلفات مربوطه را 

به اين سازمان گزارش كنند.

افزايشصادراتميوهوترهباربه3كشور
در حال��ي كه صادرات محصوالت عمده مي��وه  و تره بار در 12 ماهه 
سال97 نسبت به سال 96 به كشورهاي عراق، روسيه، قطر و امارات 
افزايش يافت اما صادرات اين محصوالت به كشورهاي تركمنستان 

و افغانستان كاهش يافت. 
ب��ه گزارش خبرگزاري فارس در 12 ماهه س��ال 1397 در مجموع 
2هزار و 392 تن محصوالت ميوه و تره بار به ارزش 921 ميليون دالر 
صادر ش��د كه در مقايسه با ميزان صادرات محصوالت اين بخش به 
عراق در س��ال 1396 به ارزش 597 ميليون دالر و به وزن 2 هزار و 
80 تن صادرات محصوالت ميوه و تره بار در سال 97 نسبت به سال 
96 به لحاظ ارزشي 54 درصد و به لحاظ وزني 15 درصد رشد داشته 
است. ميزان صادرات محصوالت ميوه و تره بار ايران به امارات در سال 
97 نسبت به سال 96 به لحاظ ارزش��ي 54 درصد و به لحاظ وزني 

20درصد رشد داشته است. 
همچنين مطاب��ق آمارها، ص��ادرات محصوالت مي��وه و تره بار به 
كشورهاي روس��يه و قطر هم در سال 97 نسبت به 96 رشد داشته 
و در س��ال 97 در مجموع 145 ميليون دالر به ارزش 272 هزار تن 

محصوالت عمده ميوه و تره بار به روسيه صادر شده است. اما بر خالف 
رشد توس��عه صادرات محصوالت عمده ميوه و تره بار به كشورهاي 
عراق، امارات، روس��يه و قط��ر صادرات محص��والت اين بخش به 
افغانستان و تركمنس��تان كاهش يافته است، به طوري كه به لحاظ 
ارزشي صادرات محصوالت اين بخش به افغانستان 14 درصد كاهش 

و به تركمنستان 20 درصد كاهش داشته است. 
اين گ��زارش مي افزاي��د: ارزش صادرات محص��والت عمده ميوه و 
تره بار در 12 ماهه سال 1397 در مجموع هزار و 589 ميليون دالر و 
ارزش واردات محصوالت اين بخش در 12 سال 1397 در مجموع 
359 ميليون دالر بوده است بنابراين تراز تجاري ايران در 12 ماهه 
1397 در اين بخش هزار و 230 ميليون دالر بوده است. همچنين 
براس��اس اين گزارش، اهم داليل كاهش صادرات محصوالت ميوه 
و تره بار وجود رقباي سرسخت و ارايه با قيمت تمام شده پايين تر و 
شرايط حمل و نقل بهتر، وجود نوسانات باالي پولي و ارزي، تبليغات 
و بازاريابي هاي وسيع كش��ورهاي رقيب و باال بودن قيمت داخلي 

محصوالت ميوه و تره بار عنوان شده است.
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سهم طرح هاي صنعتي و معدني 
از سرمايه گذاري خارجي

تس�نيم| براس��اس آم��ار وزارت صنعت، معدن 
وتجارت در 8 ماهه سال جاري ميزان 784 ميليون 
دالر سرمايه گذاري مصوب در طرح هاي صنعتي و 
معدني انجام شده است. وضعيت طرح هاي صنعتي 
و معدني مصوب در هيات سرمايه گذاري خارجي 
در 8 ماهه امسال از سوي وزارت صنعت اعالم شد. بر 
همين اساس ميزان سرمايه گذاري خارجي در اين 
مدت 784.6 ميليون دالر اعالم ش��ده كه اين رقم 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 6.3 درصد 
كاهش يافته اس��ت. بر اساس اين گزارش در حالي 
ميزان ريالي سرمايه گذاري خارجي در حوزه صنعت 
و معدن كاهش يافته كه تعداد سرمايه گذاري انجام 

شده از 50 عدد به 55 عدد افزايش يافته است.

اسامي ۵ كاالي اولويت دار 
نظارتي اعالم شد 

مهر|سازمان حمايت اعالم كرد: 5 كاالي الستيك 
س��نگين، ميلگرد و ورق، حبوبات، شكر و خدمات 
حمل و نقل بار به عن��وان كاال و خدمات اولويت دار 
نظارتي در هفته منتهي به بيس��تم دي ماه، معرفي 
شدند. پنج كاالي الستيك سنگين، ميلگرد و ورق، 
حبوبات، شكر و خدمات حمل و نقل بار به عنوان كاال 
و خدمات اولويت دار نظارتي در هفته منتهي به بيستم 
دي ماه معرفي ش��دند. تعيين كاالهاي اولويت دار 
به صورت مستمر، در هر هفته از سوي كارگروه تنظيم 
بازار صورت مي گيرد كه بر همين اس��اس 5 كاالي 
الستيك س��نگين، ميلگرد و ورق، حبوبات، شكر 
و خدم��ات حمل و نقل بار به عن��وان كاال و خدمات 
اولويت دار در هفته منتهي به بيستم دي ماه معرفي 
شد.سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها و 
سازمان حمايت مصرف كنندگان توليدكنندگان در 
كنار نظارت و بازرسي هاي معمول و هميشگي خود، 
تمركز و توجه بيشتري بر عملكرد بنگاه هاي مرتبط 
به كاالها و خدمات اولويت دار مذكور معطوف كرده و 
رسيدگي به تخلفات احتمالي پيرامون اين كاالها را 
در اولويت نظارتي قرار مي دهند. طي 9 ماهه ابتداي 
س��ال جاري بيش از يكصد هزار بازرسي در موضوع 
شكر انجام شده و پنج هزار و پانصد و نود پرونده تشكيل 
شده است. همچنين در موضوع حمل و نقل 7 هزار 
بازرسي انجام شده كه دوهزار و دويست و پنجاه و هفت 
پرونده تخلفاتي مطابق با اين نظارت به عنوان متخلف 
شناس��ايي شده اس��ت. هر گونه گزارش و شكايات 
مردمي اعم از حقيقي يا حقوقي از تخلفات واحد هاي 
صنفي و غير صنفي در خصوص كاالهاي اولويت دار 
اعالم شده در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار خواهد 
گرفت لذا سامانه تلفن 124 ستادهاي خبري آماده 

دريافت گزارش هاي مردمي مي باشد.

 شرط توليد 
موتورهاي يورو ۵ چيست

ايرنا| رييس انجم��ن صنايع همگن نيرومحركه و 
قطعه سازان گفت: هرچند توانايي ارتقاي استاندارد 
موتورهاي خودروها به يورو5 نزد قطعه سازان ايراني 
وج��ود دارد، اما اي��ن طرح بدون ارتقاي اس��تاندارد 
آاليندگ��ي س��وخت عقي��م مي مان��د. محمدرضا 
نجفي من��ش افزود: موض��وع اصل��ي در اين زمينه، 
عقب ماندن وزارت نفت از اس��تاندارد سوخت هاي 
توليدي اس��ت و ب��دون ارتقاي اس��تاندارد بنزين و 
گازوييل به يورو5، حتي توليد موتورهاي يورو5 عقيم 
مي ماند. ريي��س انجمن صنايع همگن نيرومحركه 
و قطعه س��ازان، تاثير استفاده از موتورهاي يورو 5 در 
خودروها بر قيمت آنها را منوط به آناليزهاي قيمتي 
برشمرد، هرچند معتقد است، نمي تواند تاثير چنداني 
بر قيمت ها داشته باشد. وي تاكيد كرد: خودروسازان 
ايراني از نظر فناوري و پژوهش در وضعيت خوبي به 
سر مي برند و همين كه خود را باور داشته باشند قادر به 
انجام كارهاي بزرگي خواهند بود. پيش تر شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي اعالم كرد: عالوه 
بر توزيع روزانه بنزين باكيفيت و با ميزان گوگرد زير 
50 پي  پي  ام مطابق استاندارد يورو4 اكنون گازوييل 
يورو4 در هشت كالن شهر و كل استان تهران و ٣٢٠ 
جايگاه در جاده هاي اصلي كشور توزيع مي شود. اين 
در حالي است كه خودروسازان و قطعه سازان موفق به 
توليد موتورهاي با استاندارد كيفي آاليندگي يورو5 
شده اند. به گفته اين مقام صنفي، عمده مشكالت امروز 
خودروسازان ناش��ي از قيمت گذاري غلط خودروها 
است كه سبب شده خودروها با ضرر و زيان توليد شوند. 
وي بيان داش��ت: اين در حالي است كه در سال هاي 
گذشته هر كس توانسته بود خودرويي ثبت نام كند 
بين 20 تا 200 ميليون تومان سود برده و اين موضوع 
از اساس اشتباه است. نجفي منش ادامه داد: اشتباه تر 
اين اس��ت كه اين موضوع نه يك معامله، بلكه قمار 
است، زيرا برپايه برد- برد نيست و همواره خودروساز 
زيان مي كند. وي خاطرنش��ان كرد: بهترين راه براي 
راضي نگه داشتن خريدار و فروشنده، تعيين قيمت 
در حاشيه بازار س��پس اصالح آن است؛ كاري كه در 
دهه 70 مشابه آن را انجام داده و نتيجه هم گرفتيم. وي 
تاكيدكرد: هرچند سال گذشته تعيين قيمت خودرو با 
فرمول پنج درصد زير قيمت بازار از سوي وزير صنعت 
نيز مورد تاكيد قرار گرفت، اما در عمل اجرايي نشد؛ اما 
هنوز هم دير نشده و مي توان با اين شيوه به واقعي شدن 
قيمت ها كمك كرد. وي تاكيدكرد: اگر 20 تا 30 درصد 
فروش فوري خودروسازان با قيمت هاي حاشيه بازار 
انجام شود، به تدريج به واقعي شدن و كاهش قيمت ها 
منجر مي شود. اين مقام صنفي معتقد است كه »وزارت 
صنعت از ترس اجتماع معترضان، از شجاعت الزم براي 
اجراي اين كار برخوردار نبوده اس��ت«. نجفي منش 
يادآورشد: براي رفع مشكالت خوردوسازان سه راهكار 
فروش اموال مازاد، فروش ش��ركت هاي غير ضرور و 
ارزيابي و به روز كردن دارايي هاي آنها پيشنهاد شده 
و پيش بيني مي ش��ود با انجام اين كارها بخش��ي از 

مشكالت شان كاهش يابد.



15 جهان

تهديد ترامپ به تحريم، مخالفت چين، آلمان و بريتانيا

تالش مجلس نمايندگان براي محدود كردن اختيارات ترامپ

آغاز ساز و كار اخراج امريكايي ها از عراق

نگراني از ظهور ديكتاتوري در واشنگتن

گروه جهان|
 در پي تصميم پارلمان عراق براي خروج نيروهاي نظامي 
خارجي از اين كش��ور، دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، تهديد ك��رد كه اگر نيروهاي نظامي امريكايي 
مجبور به ترك عراق شوند اين كشور را تحريم خواهد 
كرد. ترامپ همچنين گفته عراق بايد پول هزينه هاي 
انجام شده در س��اخت پايگاه  هوايي امريكا در عراق را 
پرداخت كند. اين در حالي اس��ت كه فرماندهي كل 
نيروهاي مسلح عراق از آغاز ساز و كار اخراج امريكايي ها 

خبر داده است. 
به گ��زارش رويترز، يك روز پ��س از اينكه نمايندگان 
پارلمان عراق در واكنش به اقدامات تروريستي نيروهاي 
امريكايي در اين كشور به خروج اين نيروها از كشورشان 
راي دادند، ترامپ ترامپ تهديد كرد كه اگر قرار است 
نيروهايش عراق را ت��رك كنند بغداد بايد هزينه هاي 
احداث پايگاه  هوايي در آنجا را بپردازد. او به خبرنگاران 
همراهش در هواپيماي رياس��ت جمهوري گفته: »ما 
پايگاه هوايي با هزينه  هنگفت و به طور اس��تثنايي در 
آنج��ا داريم، ما از مدت ها پيش يعني قبل از آمدن من 
ميلياردها دالر براي احداث آن خرج كرديم و عراق را 

ترك نمي كنيم مگر اينكه پول ما را بدهند.« 
رييس جمهوري اياالت متحده در ادامه گفته: »اگر عراق 
مي خواهد نيروهاي امريكايي بروند، آن دوستانه نخواهد 
بود، ما تحريم هايي را بر آنها اعمال مي كنيم كه هرگز 
مثل آن را شاهد نبوده اند، تحريم هاي ايران در مقايسه 

با اين تحريم ها چيز ناچيزي خواهد بود.«

  مخالفت چين، آلمان و بريتانيا 
چين از نخستين كشورهايي بودكه مخالفت خود را با 
تهديد عراق به اعمال تحريم از سوي ترامپ اعالم كرد. 
وزارت خارجه چين با صدور بيانيه اي كوتاه، نسبت به 
اظهارات اخي��ر رييس جمهوري امريكا مبني بر اعمال 
تحريم هاي شديد عليه عراق واكنش نشان داده و اعالم 
كرد: »پكن با استفاده ناعادالنه از تهديد تحريم ها مخالف 
است و تضمين صلح و ثبات در منطقه خليج فارس يك 

مساله كامال حياتي براي تمام جهان است.« 
وزير خارج��ه آلمان هم تهديد عراق به اعمال تحريم از 
سوي دونالد ترامپ را بي فايده خواند. به گزارش روسيا 

الي��وم، هايكو ماس وزير خارجه آلم��ان، در واكنش به 
اظهارات ترام��پ گفت: »تهديدهاي ترامپ عليه عراق 
بي فايده اس��ت. ترامپ بايد عراق را با استدالل متقاعد 
كند نه تهديد.«  س��خنگوي دول��ت بريتانيا هم گفته 
كش��ورش قصد تحريم عراق را ندارد. به گزارش فرات 
نيوز، سخنگوي دولت بريتانيا همچنين گفته كه بوريس 
جانس��ون نخس��ت وزير بريتانيا، با وزيران ارشد ديدار 
مي كند تا با آنها درباره مسائل خاورميانه صحبت كند. 
سخنگوي دولت بريتانيا در ادامه از بغداد خواسته تا امكان 
تداوم فعاليت حياتي ائتالف بين المللي به اصطالح »ضد 

داعش« را فراهم كند. 
پارلم��ان ع��راق با ص��دور قطعنام��ه اي راي به خروج 
نيروهاي خارجي از اين كشور داد. اين قطعنامه در درجه 

نخست متوجه پنج هزار سرباز امريكايي مستقر در عراق 
است. طبق اين قطعنامه، ماموريت ائتالف بين المللي 
ضد داع��ش به رهبري امريكا بايد پاي��ان پذيرد. عادل 
عبدالمهدي نخس��ت وزير موقت عراق، در نخس��تين 
نشس��ت پارلماني پس از حمله تروريس��تي نيروهاي 
امريكايي و ش��هادت سردار قاسم سليماني و ابومهدي 
المهندس گفت: »ما دو امكان داريم: به حضور خارجيان 
فورا پايان دهيم يا زماني را براي خروج آنان تعيين كنيم.«

نخست  وزير موقت عراق دوشنبه هم گفت كه امريكا 
براساس تصميم داخلي عراق در كشور حضور دارد 
و خروج نيروهاي آن هم براس��اس تصميم داخلي 
است. به گزارش ايسنا، عادل عبدالمهدي در ديدار 
با چانگ تاو سفير چين در بغداد، گفته دولت عراق 

نمي پذيرد كه عراق صحنه تس��ويه حساب ها باشد.
قطعنامه پارلمان عراق استفاده نيروهاي خارجي از 
حريم زميني، هواي��ي و دريايي عراق را به هر دليل 
ممنوع كرده اس��ت. استفاده از س��الح نيز تنها در 
اختيار دولت خواهد بود. نمايندگان عراق به خروج 

فوري نيروهاي بين المللي راي دادند.

  تاكيد بر لزوم اتحاد داخلي
همزمان با تهديدهاي رييس جمه��وري امريكا، برهم 
صالح رييس جمهوري عراق، دوشنبه در نود و نهمين 
سالروز تأسيس ارتش اين كشور بر لزوم اتحاد براي حفظ 
امنيت و حاكميت اين كشور تأكيد كرده است. صالح در 
بيانيه اي اعالم كرده: »نود و نهمين سالروز تأسيس ارتش 

شجاع عراق را امروز گرامي مي داريم و عراقي ها با افتخار 
فراوان اقدامات قهرمانانه ارتش و نيروهاي وفادار آن از 
مردم گرفته تا پيشمرگ ها و قبايل به منظور بيرون راندن 
و شكست تروريسم را به ياد مي آورند. ما اين مناسبت را 
به خاطر مي آوريم زيرا امروز در ش��رايط دشوار و بسيار 
پيچيده اي زندگي مي كنيم و اين مس��اله همه ما را فرا 
مي خواند تا متحد شده و منافع عالي ملي را براي حفظ 
امنيت، حاكميت و ثبات ع��راق در اولويت قرار دهيم. 
در مرحله بعدي كه نيازمند هم افزايي و اقدام مشترك 
بين همه عراقي ها و كليه اقشار آنهاست، اولويت با تداوم 
پيروزي ها از طريق تعقيب بقاياي باندهاي تروريستي، 
تحقق پيروزي قاطع و نهايي، برآورده كردن خواسته هاي 
همه عراقي ها در داشتن زندگي آزاد و با عزت به گونه اي 
است كه كشورشان، حاكميت و استقالل آن حفظ شده، 
بازسازي شهرهاي آزاد شده و خيز اقتصادي براي تأمين 

آينده نسل هاي بعدي صورت بگيرد.«
در اين ميان فرماندهي كل نيروهاي مسلح عراق نيز از 
آغاز س��از و كار اخراج نيروهاي امريكا خبر داده است. 
به گزارش ايسنا، عبدالكريم خلف سخنگوي فرماندهي 
كل نيروهاي مسلح عراق، گفته: »دولت عراق ساز و كاري 
را براي اخراج نيروهاي امريكايي از اين كشور آغاز كرده 
است، طوري كه فعاليت نيروهاي ائتالف بين المللي به 
مشاوره، تجهيز و آموزش محدود شده و نيروهاي مسلح 
آن از عراق خارج خواهند شد. دولت عراق فعاليت زميني 
و هوايي ائتالف بين المللي را محدود كرده و به آنها اجازه 
فعاليت نمي دهد. امريكايي ها بدون اطالع فرماندهي 
كل نيروهاي مسلح عراق عملياتي انفرادي انجام دادند و 
حمالت اخير امريكا حماقتي بود كه نمي توان در مقابل 
آن سكوت كرد.« س��خنگوي فرماندهي كل نيروهاي 
مس��لح عراق همچنين تصريح كرد:» قاسم سليماني 
سردار نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران، 
ميهماني بود كه نمي توان او را هدف قرار داد چراكه حضور 

او )در عراق( مربوط به خود اين كشور است.«
او در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به تهديد ترامپ 
به تحريم كردن عراق گفته: »تهديد شدن عراق از سوي 
ترامپ صحيح نيس��ت و دولت عراق از نظر اقتصادي با 
امريكا همكاري خواهد كرد. چند كشور با اعمال تحريم  

بر عراق مخالفت كرده اند.«

گروه جهان|
 رييس مجلس نمايندگان امريكا اعالم كرده است كه 
در اين نهاد قانونگذاري، قطعنامه اي به راي گذاشته 
خواهد شد تا اقدامات نظامي دونالد ترامپ عليه ايران 
را محدود كنند. نانس��ي پلوس��ي با انتشار بيانيه اي 
گفته: »اين قطعنامه ش��بيه قطعنامه اي اس��ت كه 
سناتور تيم كين در مجلس سنا ارايه داده است و بار 
ديگر مسووليت نظارت طوالني مدت كنگره را تاييد 
مي كند و بر اين موضوع تاكيد دارد كه درصورت عدم 
اجراي تصميمات كنگره، هرگونه درگيري  احتمالي 
نظامي دولت امريكا بايد ظرف ۳۰ روز متوقف شود.«

پيش تر هم يك پاي��گاه اينترنتي امريكايي از برنامه 
دموكرات هاي كنگره براي تصويب قطعنامه »الزام 
دونالد ترامپ به دور نگه داشتن سربازان امريكايي از 
عمليات  خصومت آميز عليه ايران تا زماني كه كنگره 

به آن مجوز نداده«، خبر داده بودند.
به گزارش پايگاه خبري هيل، دموكرات ها مي توانند 
سنا را ملزم به راي گيري بر سر چنين قطعنامه اي در 
صورت مطرح ش��دنش كنند، زيرا قطعنامه مربوط 
به اختيارات جنگي يك قطعنامه ممتاز محس��وب 
مي شود. اما دموكرات ها بعيد است كه بتوانند اكثريت 
الزم را براي غلبه بر هر گونه وتوي رييس جمهوري 

به دس��ت بياورند، چراك��ه جمهوري خواهان ظاهرا 
پيرام��ون حمايت از رييس جمه��وري امريكا بعد از 
دس��تور او به عملياتي كه منجر به ش��هادت سردار 

سليماني شد، متحد هستند.
ديك دوربين دموكرات ارش��د سناي امريكا، در اين 
باره گفته: »مجلس سنا نبايد به اين رييس جمهوري 
اجازه رفتن به س��مت يك جنگ ديگر در خاورميانه 
بدون كس��ب مجوز از كنگره را بدهد. قانون اساسي 
امريكا صراحتا گفت��ه كه تنها كنگره مي تواند اعالن 

جنگ كند.«
گفته شده، سناتورهاي امريكايي هم اكنون بررسي 
مي كنند كه چه زماني س��نا را ملزم ب��ه راي گيري 
درباره اين قطعنامه كرده و »چه ابزارهاي ديگري در 

اختيار آنهاست«.
اعضاي دموك��رات كنگره تاكيد كرده اند كه رهبران 
حزب به خصوص پلوسي و چاك شومر، رهبر اقليت 
سنا از قبل در جريان حمله  پهپادي امريكا در نزديكي 
فرودگاه بغداد كه به شهادت سردار سليماني، فرمانده 
نيروي قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمي ايران 
و ابومهدي المهندس، نايب رييس حش��د الش��عبي 
و همرزمان ش��ان انجاميد، قرار نگرفته بودند. چاك 
شومر در گفت وگو با شبكه »اي بي سي« گفته: »تصور 

نمي كنم رييس جمهوري اختيار اعالم جنگ بدون 
موافقت كنگره را داشته باشد.«

در همين حال يورونيوز گزارش داده كه كميته روابط 
خارجي مجلس نمايندگان امريكا با انتشار پيامي در 
توييتر در پاسخ به توييت ترامپ به رييس جمهوري 
امريكا يادآور شده كه او ديكتاتور نيست و بايد براي 
اقدامات خود از كنگره مجوز دريافت كند. اين كميته 
در توييت يكش��نبه شب خود نوش��ته: »اين پست 
رس��انه اي براي يادآوري اين نكته اس��ت كه قدرت 
جنگي طبق قانون اساس��ي امري��كا زيرنظر كنگره 
است و شما بايد قطعنامه دريافت مجوزهاي جنگ از 
كنگره را بخواني چرا كه شما يك ديكتاتور نيستي!«

دونالد ترامپ پس از تهديد ايران به حمله در پيامي 
اعالم كرده بود: »اين پس��ت هاي رس��انه اي بايد به 
عنوان ابالغيه اي به كنگره اياالت متحده محس��وب 
شود. براي چنين ابالغيه اي، قانوني )تصميم كنگره( 
نياز نيست اما در هر حال )با انتشار اين توييت( ابالغ 

شده است.«
لس آنجلس تايمز با اشاره به سياست خارجي ترامپ 
نوش��ته: »آنچه ريسك سياس��ي تصميم هاي اخير 
ترامپ را باال برده، اين اس��ت ك��ه رييس جمهوري 
امريكا بدون مشورت قبلي با كنگره دستور حمله به 

كاروان حشد الش��عبي را صادر كرده است و اين در 
سياست امريكا سابقه ندارد.«

نشريه گاردين نيز درباره سياست خارجي خطرناكي 
كه دولت ترام��پ در پيش گرفته نوش��ته: »امريكا 
طي نيم قرن گذشته از مداخله در راستاي برچيدن 
دش��منان خارجي اش از راه هاي بس��يار مش��كوك 
به لح��اظ قانون��ي يا اخالق��ي، دريغ نكرده اس��ت. 
توييت هاي توام با شادماني ترامپ بر سر ترور سردار 
س��ليماني كه همراه با تالش براي توجيه اين اقدام 
طبق قوانين داخلي و بين المللي بود، منجر ش��د كه 
امريكا به جرايمي متهم شود كه معموال دشمنانش 
را متهم به آنها مي كند. دول��ت امريكا با هنر تاريك 

قتل هاي سياسي ناآش��نا نيست. امريكا طي دهه ها 
از تكنيك هاي ماهرانه اي عليه دش��منانش استفاده 
كرده كه از اعزام ش��يميداني مس��لح به سم كشنده 
عليه پاتريس لومومبا، نخست وزير سابق جمهوري 
دموكراتيك كنگ��و در دهه ۱۹۶۰ ميالدي گرفته تا 
انداختن قرص هاي س��مي در غذاي فيدل كاسترو، 
رهبر س��ابق كوبا ك��ه موفقيت آميز نبود، را ش��امل 
مي شود. ترور سردار قاسم سليماني، فرمانده نيروي 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي اما در سطحي 
ديگر قرار داش��ت. خاص بودن اين اقدام نه در روش 
انجام آن، بلكه در اجراي آش��كار و بي توجهي كامل 
به مالحظات قانوني يا پيامدهاي انساني آن است.«

دريچه

كوتاه از منطقه

پيروزي نخست وزير سابق 
كرواسي در انتخابات 

گروه جهان| نتايج انتخابات كرواسي نشان مي دهد 
ك��ه زوران ميالنوويچ با پي��روزي در اي��ن انتخابات 
رييس جمهور بعدي اين كشور خواهد شد. به گزارش 
رويت��رز، زوران ميالنوويچ، نامزد حزب اپوزيس��يون 
سوس��يال دموك��رات كرواس��ي در دور دوم و نهايي 
انتخابات اين كش��ور 52.7 درص��د از آرا را از آن خود 
كرد. اين در حالي است كه كوليندا گرابار-كيتاروويچ، 
رييس جمهور فعلي كرواسي و نامزد حزب حاكم راست 
ميانه اتحاد دموكراتيك كرواسي 47.۳ درصد از آرا را به 
دست آورد. رييس جمهوري در كرواسي به طور عمده 
سمتي تشريفاتي دارد. رييس دولت نمي تواند قوانين را 
وتو كند اما در سياست خارجي، دفاعي و مسائل امنيتي 
تاثيرگذار است. زوران ميالنوويچ كه از سال 2۰۱۱ تا 
2۰۱5 ميالدي نخست وزير كرواس��ي بوده است در 
كمپين خود متعهد شده كه با فساد مبارزه كند. او گفته 
است كه فس��اد از زماني كه قدرت را به محافظه كاران 
واگذار كرده افزايش يافته است. زوران ميالنوويچ در دور 
نخست انتخابات ۱۱ نامزد ديگر را پشت سر گذاشت 
تا با 2۹.۶ درصد آرا همراه با كوليندا گرابار-كيتاروويچ 
با 2۶.7 درصد به دور دوم راه پيدا كند. ميالنوويچ پس 
از اعالم پيروزي اش در جمع هواداران خود گفت: »از 
نظر من همه احزاب در سطح رسمي يكسان هستند. 
من با هر كسي كه قدرت اجرايي داشته باشد همكاري 
خواهم كرد. من در ميان ش��هروندان كرواسي ايجاد 
تفرقه نمي كنم.« گرابار-كيتاروويچ رقيب انتخاباتي 
نخست وزير سابق، نيز در سخنراني خود براي ميالنوويچ 
آرزوي يك دوره رياست جمهوري موفقيت آميز كرده 
است. رياست جمهوري او از ماه فوريه آغاز خواهد شد.

انتصاب رهبر جديد براي 
مجمع ملي ونزوئال 

گروه جهان| حزب حاك��م ونزوئال رييس جديدي 
براي مجمع ملي منصوب كرده است، اقدامي كه خالف 
روال قانوني اين كشور است. به گزارش يورونيوز، انتصاب 
رييس جديد براي مجمع ملي ونزوئال پس از آن ممكن 
شد كه نيروهاي امنيتي و نيروهاي ضدشورش تحت 
حمايت نيكالس م��ادورو از ورود نمايندگان مخالف 
حتي رهبر آنها يعني خوان گوايدو به داخل مجمع ملي 
جلوگيري كردند؛ آن هم در روزي كه قرار بود انتخابات 
داخلي براي تعيين رييس اين نهاد برگزار شود. با اين 
اقدام نيروهاي مس��لح، حزب سوسياليست نيكالس 
مادورو اين فرصت را يافت ت��ا بدون حضور مخالفان، 
لوئيس پارا نماينده طرفدار مادورو را به عنوان رييس اين 
نهاد قانونگذاري انتخاب كند. پارا به تازگي از سوي احزاب 
مخالف به دليل اتهامات فساد، از مجمع ملي اخراج شده 
بود. اما با وجود انتخاب لوئيس پارا، نمايندگان مخالف 
به سرعت وارد عمل شدند و با تشكيل جلسه اي در دفتر 
مركزي يكي از روزنامه هاي مخالف رژيم مادورو، خوان 
گوايدو را كه دولت موقت او پيش از اين از سوي برخي 
كشورها به رسميت شناخته ش��ده بود، بار ديگر براي 
رياست بر اين مجمع انتخاب كردند. مايك پمپئو وزير 
خارجه اياالت متحده امريكا، در كنار اعالم نامشروع بودن 
عملكرد حزب حاكم سوسياليست ونزوئال در تصاحب 
صحن مجمع ملي اين كش��ور اعالم كرده واشنگتن 
همچنان از گوايدو و برگ��زاري انتخابات آزاد و عادالنه 
حمايت مي كند. پمپئو گفته: »ما به گوايدو براي انتخاب 
دوباره اش به عنوان رييس مجمع ملي ونزوئال تبريك 
مي گوييم و تالش هاي ناموفق رژيم پيشين مادورو را در 
نفي اراده مجمع ملي و دموكراتيك محكوم مي كنم.« 

آنگال مركل شنبه به روسيه 
مي رود

گ�روه جهان|كرملين اعالم كرد، صدراعظم آلمان 
ش��نبه آتي به دعوت والديمير پوتين ب��راي بحث و 
گفت وگو در مورد تنش ها در خاورميانه، بحران اوكراين 
و ساير مس��ائل بين المللي به روس��يه سفر مي كند. 
به گزارش اسپوتنيك، كاخ كرملين دوشنبه در بيانيه اي 
اعالم كرد، آنگال مركل صدراعظم آلمان، ۱۱ژانويه به 
دعوت پوتين س��فري كاري به مسكو خواهد داشت. 
در بيانيه كرملين آمده، مركل و پوتين در مورد تشديد 
تنش هاي منطقه اي ك��ه به دنبال حمله جنايتكارانه 
امريكا به فرودگاه بغداد و شهادت سردار قاسم سليماني 
فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ايران، ايجاد شد، رايزني مي كنند. آنها همچنين درباره 
حل و فصل بح��ران دونباس در چارچوب توافق هايي 
كه در تازه ترين نشست نرماندي چهار به دست آمد، 
تبادل نظر خواهند كرد و در مورد اوضاع سوريه و ليبي 
هم گفت وگو مي شود. مركل در شرايطي به روسيه سفر 
مي كند كه بروكسل و مسكو دو هفته پيش تحريم امريكا 
عليه شركت هايي را كه خط لوله گاز نورث استريم٢ را 
مي سازند محكوم كردند و آن را دخالت در حاكميت ملي 
و منطقه اي خواندند. امريكا اين تحريم را از نظر امنيتي به 
نفع اروپا مي داند. اين خط لوله قرار است گاز را مستقيم 
از روسيه به آلمان برساند. دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا، در روزه��اي پاياني 2۰۱۹ پس از تصويب يك 
بودجه دفاعي عظيم، قانون تحريم شركت هايي را امضا 
كرد كه خط لوله انتقال گاز روسيه به آلمان را مي سازند. 
در اين قانون آمده كه روسيه از اين پروژه به عنوان اهرم 
سياسي استفاده مي كند و مي تواند رابطه امريكا با آلمان 

و ديگر متحدان اروپايي اش را تضعيف كند. 

چانه زني ماكرون با اتحاديه ها 
براي پايان اعتصاب ها

گروه جه�ان| رييس جمهوري فرانس��ه براي آغاز 
هفته اي مهم در مذاكرات با اتحاديه هاي كارگري در 
بحبوحه اعتراضات سراس��ري و اعتصاب ها در بخش  
حمل و نقل عليه طرح هاي دولتش براي بازنگري در 
سيستم بازنشستگي، آماده مي شود. به گزارش ايسنا، 
برونو لومر وزير دارايي فرانسه، گفته هيچ گاه دستيابي 
به سازش تا اين حد نزديك نبوده است. مذاكرات ميان 
نخست وزير فرانسه و اتحاديه هاي كارگري از سه شنبه 
)امروز( آغاز مي شود. امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانسه دوش��نبه و در آس��تانه اين مذاكرات نشست 
كابينه برگزار كرده اس��ت. بنا بر اين گ��زارش، برونو 
لومر دوش��نبه با بيان اينكه امكان مذاكره در مسائلي 
ش��امل تامين مالي براي سيستم بازنشستگي وجود 
دارد، گفته: »دولت انعطاف پذير اس��ت.« رسانه هاي 
فرانس��وي نوش��ته اند كه چندين اتحاديه خواستار 
برگزاري اعتراضات سراسري در روز پنجشنبه و شنبه 
شده اند. اتحاديه »كنفدراسيون عمومي كار فرانسه« 
همچنين از كارگران خواس��ته است تا در پايان هفته 
اختاللي در پايانه هاي نفتي و پااليشگاه ها ايجاد كنند. 
شركت راه آهن ملي فرانسه هم اعالم كرده، وضعيت 
تردد قطارها در سراس��ر اين كشور بهبود يافته است. 
در حالي كه خدمات متروي پاريس همچنان مختل 
است، تنها برخي از خطوط ساعاتي خدمات ارايه دادند 
و ايستگاه هاي متعددي بسته ماند.  مقام هاي دولتي در 
شرايطي از احتمال سازش با اتحاديه هاي كارگري خبر 
داده اند كه با ادامه اعتصاب ها در اعتراض به اصالح قانون 
بازنشستگي، ركورد طوالني ترين دوران اعتصاب در اين 

كشور شكسته شده است.

 توقف صادرات افغانستان
 از مسير »راه الجورد« 

گروه جهان| ات��اق تجارت افغانس��تان اعالم كرده 
صادرات اين كشور از طريق راه الجورد به دليل مشكالت 
بازرگانان افغان در دريافت ويزا از كشورهاي مسير متوقف 
شده است. به گزارش بي بي سي، راه ترانزيتي الجورد كه 
توليدات داخلي افغانستان را از دو گذرگاه »بندر آقنه« 
در واليت فارياب در شمال و »بندر تورغندي« در واليت 
هرات به اروپا مي رساند، 2۰۱۸ در هرات گشايش يافت. 
راه الجورد با عبور از مس��ير تركمنس��تان، آذربايجان 
و گرجس��تان به درياي سياه رس��يده و بعد با گذشتن 
از تركيه، افغانس��تان را به آب هاي آزاد وصل  مي كند. 
بازرگانان افغانس��تان براي عبور از اين كشورها نياز به 
دريافت ويزا دارند، ولي اكنون اتاق تجارت افغانس��تان 
اعالم كرده به بازرگانان ويزاي تمامي كشورهاي مسير 
داده نمي ش��ود. خان جان الكوزي معاون اتاق تجارت 
افغانستان، گفته بازرگانان بارها درباره مشكالتشان با 
كابل صحبت كرده اند ولي مشكالت همچنان باقي است. 
پيش تر وزارت خارجه افغانستان گفته بود براي انتقال 
كاال از اين مسير يك بسته حمل و نقل معرفي مي شود 
كه گمرك ها در كشورهاي مسير به صورت هماهنگ 
عمل كنند، تعرفه واحد معرفي شود و موانع امنيتي نيز در 
مسير كمتر شود. اما الكوزي مي گويد كه اكنون بازرگانان 
مجبورند در هر كشور طي مراحل گمركي كنند كه اين 
روند زمانگير است. وزارت خارجه افغانستان گفته كه كار 
براي حل مش��كالت تجاري و حقوقي مسير الجورد را 
آغاز كرده و در نظر دارد با كشورهاي واقع در مسير تفاهم 
نامه هاي تجاري امضا كند. افغانستان از مسير راه الجورد 
محصوالت زراعتي مانند پنبه، كشمش، تخمه، كنجد و 

مواد معدني صادر مي كند.
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 تركيه اعزام نيروي نظامي 
به ليبي را آغاز كرد

گروه جهان| رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركيه، گفته اع��زام نيروهاي نظامي تركيه به ليبي 
آغاز شده است. اعزام نظاميان تركيه به ليبي زودتر 
از آنچه گم��ان مي رفت، ص��ورت مي پذيرد. مدتي 
كوتاه پس از موافق��ت پارلمان تركيه با اعزام نيروي 
نظامي به ليبي رييس جمهوري تركيه برنامه خود را 
عملي كرده است.  به گزارش دويچه وله، اردوغان در 
مصاحبه با سي ان ان ترك در پاسخ به اين پرسش كه 
اعزام نيروهاي نظامي تركيه به ليبي چه زماني آغاز 
خواهد شد، گفته “نخستين سربازان ارتش تركيه 
در راه ليبي هستند. “ البته هنوز مشخص نيست كه 
تركيه قصد دارد در مجموع چه شمار سرباز به ليبي 
اعزام كند. اردوغان اما ترك تصريح كرده قرار است 
يك ژنرال بلندپايه ارتش تركيه نيز به ليبي فرستاده 
شود. گفته شده، او در مركز عمليات تركيه در ليبي 
هماهنگ س��ازي وظايف نيروهاي تركيه در آنجا را 
برعهده خواهد داشت.  رييس جمهوري تركيه بر آن 
است كه با اعزام نيروهاي ارتش اين كشور به ليبي از 
دولت فائز السراج حمايت كند. دولت »وفاق ملي« 
به رهبري الس��راج كه بر طرابلس و بخشي از ليبي 
تسلط دارد از سوي سازمان ملل به رسميت شناخته 
شده اس��ت. اين دولت با ژنرال خليفه حفتر مبارزه 
مي كند كه از طرف مصر، عربستان، امارات متحده 
عربي، فرانسه و روسيه حمايت مي شود و مي كوشد با 
همراهي نظاميان شورشي طرابلس را تسخير كند.  به 
گفته  اردوغان اعزام نيروهاي ارتش تركيه به ليبي به 
دعوت رسمي دولت قانوني اين كشور انجام مي گيرد. 
در ماه نوامبر سال گذشته ميالدي تركيه و ليبي دو 
توافق نامه بحث برانگيز را به امضا رسانده بودند كه از 
جمله همكاري هاي نظامي دو كشور را شامل مي شد. 
پارلمان تركيه چندي پيش طرح اعزام نيروي نظامي 
به ليبي را با ۳25 راي موافق در برابر ۱۸4 راي مخالف 
به تصويب رس��انده بود. اين طرح بنا به درخواست 
اردوغان در پارلمان تركيه به رأي گذاش��ته ش��ده 
بود. آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، در مورد 
عمليات نظامي تركيه در ليبي هشدار داده و تصريح 
كرده بود، هرگونه حمايت خارجي از طرف هاي درگير 
در ليبي باعث تش��ديد نزاع مي شود و تالش ها براي 
يافتن راه حل صلح آميز را پيچيده تر مي كند. ليبي 
از زمان سقوط معمر قذافي در 2۰۱۱ دچار بحراني 

شديد و جنگي داخلي شد كه همچنان ادامه دارد. 

 سفير امريكا
 افغانستان را ترك كرد

جان بس س��فير امريكا در افغانس��تان، دوشنبه با 
پايان ماموريتش به عنوان ديپلمات ارش��د در اين 
كش��ور جنگ زده از كاب��ل خارج ش��د. به گزارش 
آسوش��يتدپرس، پنتاگون اعالم كرده تا زماني كه 
واشنگتن درباره جانشين جان بس تصميم گيري 
كند، يك كاردار در اين سمت منصوب مي شود. راس 
ويلسون كه به عنوان سفير امريكا در تركيه و جمهوري 

آذربايجان خدمت كرده است، به كابل مي رود.

بازداشت عضو شبكه حقاني 
در پاكستان 

»مسلم حقاني« عضو ارشد شبكه حقاني در پاكستان 
بازداشت شده است. به گزارش دنيا، نهادهاي امنيتي 
پاكستان مسلم حقاني كه به عنوان پناهجوي افغان 
زندگي مي كرد را شناس��ايي و بازداش��ت كردند. 
بازداشت مسلم حقاني در حالي صورت مي گيرد كه 
در روزهاي اخير نيز رسانه هاي پاكستان از بازداشت 
دو عضو ديگر طالبان افغانستان در ايالت بلوچستان 
خبر دادند. ش��بكه حقاني پس از سقوط طالبان در 

افغانستان توسط جالل الدين حقاني ايجاد شد. 

 گفت وگوي تلفني
 اردوغان و مركل 

رييس جمهوري تركيه و صدراعظم آلمان طي 
تماس تلفني درب��اره تحوالت اخير منطقه اي از 
جمله ليبي و سوريه گفت وگو كردند. به گزارش 
آناتولي، رجب طي��ب اردوغان ب��ا آنگال مركل 
صدراعظم آلمان تلفني گفت وگو كرده اس��ت. 
اردوغان و مركل در اين گفت وگوي تلفني روابط 
دوجانبه تحوالت اخير منطقه اي از جمله مسائل 

ليبي و سوريه را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

رزمايش دريايي پاكستان و چين
ششمين رزمايش دريايي مشترك پاكستان و چين با 
عنوان »محافظان دريا2۰2۰« از دوشنبه در سواحل 
بندر كراچي آغاز شد. نيروي دريايي پاكستان اعالم 
كرده اي��ن رزمايش با هدف افزايش توانمندي براي 
دفع اقدامات خرابكارانه و تبادل قابليت هاي حرفه اي 
ميان نيروهاي دريايي پاكستان و چين برگزار مي شود. 
چين و پاكستان با داشتن بيش از 5۰۰ كيلومتر مرز 
مشترك، مناسبات دفاعي چشمگيري در چند سال 
اخير داش��ته اند و در حال حاض��ر، پكن بزرگ ترين 

صادركننده تجهيزات نظامي به پاكستان است. 

توقف فعاليت هاي آموزشي 
كانادا در عراق

كانادا همزمان با افزايش تنش ها در عراق فعاليت هاي 
آموزشي نيروهاي خود در عراق را متوقف مي كند. 
اتاوا  س��يتيزن به نقل از مقام هاي پنتاگون گزارش 
داده، توقف موقت فعاليت هاي آموزش شامل پرسنل 
نظامي شركت كننده در عمليات »ايمپكت« است 
كه ش��امل نيروهاي ويژه اي مي ش��ود كه آموزش 
نيروه��اي عراقي براي مقابله با دس��تگاه انفجاري 
ابداعي يا بمب هاي جاده اي را برعهده دارند. كانادا 

۸5۰ نيروي نظامي در خاورميانه دارد.
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عكسروز

چهرهروز

مرضيه برومند: مردم با وجود بي مهري ها ايستادند
مرضيه برومند با اشاره به اينكه تهديد سايت هاي فرهنگي ايران از سوي رييس جمهوري امريكا از سر استيصال است، گفت: بهترين جواب به اين 
تهديدها، همدل و يكپارچه شدن جامعه و به رخ كشيدن فرهنگ مان است؛ همانطور كه بسياري از هموطنان با وجود بي مهري ها و حوادث تلخ 
گذشته پاي ارزش هاي يك شخصيت ملي وطن پرست ايستادند. اين هنرمند درباره تهديدهاي اخير رييس جمهوري امريكا مبني بر حمله به 
سايت هاي فرهنگي و واكنش هاي متفاوت و بعضا متضاد بعضي از مردم در حمايت يا مخالفت با اين تهديدها با اشاره به اينكه »واكنش ترامپ در 
اوج استيصال است«، به ايسنا گفت: بخشي از مردم از ماجراهاي گذشته دلگيرند و اين دلگيري از فقدان پاسخ مناسب درباره اين اتفاقات و شفاف 

نبودن ماجراها ناشي شده است. اين بزرگواري آنها را نشان مي دهد كه در هر شرايطي پاي ارزش هاي ملي و داخلي مي ايستند.

بازارهنر

جايزهفيروزهدرسيستانوبلوچستانبرگزارميشود
پنجمين دوره جايزه فيروزه امسال براي 
نخس��تين بار در سطح اس��تاني برگزار 
مي شود و اس��تان سيستان و بلوچستان 
يكي از سه اس��تاني است كه در دو سطح 
ملي و اس��تاني در اين رقابت حضور پيدا 
خواهد كرد. پنجمين دوره جايزه فيروزه 
امسال براي نخستين بار در سطح استاني 
برگزار مي ش��ود و اس��تان سيس��تان و 

بلوچستان يكي از سه استاني اس��ت كه در دو سطح 
ملي و اس��تاني در اين رقابت حضور پيدا خواهد كرد. 
فريد شاهمرادي )دبير اجرايي جايزه فيروزه در استان 
سيس��تان و بلوچس��تان و مدير مركز نوآوري  صنايع 
خالق سيستان و بلوچس��تان( در اين باره اظهار كرد: 
استان سيس��تان و بلوچس��تان، داراي ظرفيت هاي 
فرهنگي بالقوه اس��ت كه از مدل ه��اي حمايتي مثل 
جايزه فيروزه استقبال مي كند. او افزود: ما براي شركت 
در اين جايزه، رونق حوزه كس��ب وكارهاي فرهنگي و 
صنايع خالق با پتانسيل درآمدزايي را درنظر داشتيم. 
اين رقابت را در مرحله اول در سطح استان برگزار و در 
مرحله بعد به سطح ملي و حضور در نمايشگاه پايتخت 
مي رس��يم. مدير مركز نوآوري صنايع خالق اس��تان 
سيستان و بلوچستان، از مدل حمايتي مشابه جايزه 
في��روزه در مركز نوآوري اين اس��تان خبر داد و گفت: 
اين مركز در طول يك سال و چند ماه پس از تأسيس، 
موف��ق به ثب��ت و حمايت ۲۳ ش��ركت در حوزه هاي 
فرهنگي ش��ده اس��ت. دبير اجرايي جايزه فيروزه در 
استان سيستان و بلوچستان، با اشاره به ظرفيت هاي 
موجود در حوزه صنايع دس��تي اين استان، بيان كرد: 
علت انتخاب استان سيستان و بلوچستان در نخستين 
دوره استاني جايزه فيروزه، غناي فرهنگي، تاريخي و 
باستاني اين استان است. ظرفيت هاي موجود در حوزه 
صنايع دستي و حضور اس��تعدادهاي جوان، موجب 
اس��تقبال از رويدادهاي حمايتي مانند جايزه فيروزه 
مي شود. او درباره تجربه هاي استاني در حوزه مسابقات 
و رقابت هاي فرهنگي، افزود: اين مس��ابقات در چند 
دوره در دس��ته بندي هايي اعم از كاالهاي فرهنگي و 
توليداني مثل پادكست و انيميشن برگزار شده است. با 
توجه به اينكه سيستان خاستگاه انيميشن جهان است 
و نخستين تصاوير متحرك در جام آسوريك در شهر 
سوخته پيدا شده، انيميشن يكي از حوزه هايي است كه 
در استان سيستان و بلوچستان روي آن تاكيد مي شود 

و در جاي��زه فيروزه هم با رويكرد توجه به 
اِِلمان هاي فرهنگ بومي به موفقيت حوزه 
اميدواريم. شاهمرادي درباره نحوه حضور 
در پنجمين دوره جايزه فيروزه نيز اظهار 
كرد: استان سيستان و بلوچستان طبق 
دسته بندي هاي جايزه فيروزه و با توجه 
به كسب وكارهاي فعال در استان، در سه 
س��رفصل اصلي در اين رويداد فرهنگي 
شركت خواهد شد. بخش هداياي فرهنگي با بهره گيري 
از صنايع دستي متنوع استان در موضوعات سوزن دوزي 
بلوچي، خامه دوزي، سفال، حصير و اكسسوري هاي 
تركيبي از صنايع دستي به صحنه مي آيد.  مدير مركز 
نوآوري صنايع خالق اس��تان سيستان و بلوچستان 
ادام��ه داد: در بخش دوم، اس��تارتاپ هاي فرهنگي، با 
محوري��ت موضوعاتي مثل توليد محت��واي صوتي و 
تصويري، انيميش��ن و بازي سازي ش��امل بازي هاي 
موبايلي و بازي هاي روميزي حضور خواهند داشت و 
باالخره بخش سوم دسته بندي هاي جايزه فيروزه در 
استان سيستان و بلوچستان مربوط به حوزه طراحي 
معماري بومي و فرهنگي است. او با اشاره به اينكه بخش 
طراحي و معماري، دس��ته بندي جدي��دي در جايزه 
فيروزه به حساب مي آيد، ارايه آثاري در اين دسته بندي 
را مش��وق خوبي براي همه فعاالن استاني معماري و 
طراحي شهري دانست. شاهمرادي به حضور شاخصه 
اصلي معماري سيستان كه لوزي بلوچي است، در كنار 
اِِلمان هاي شهر سوخته، به عنوان نمادي فرهنگي در 
معماري هاي جديد استان اس��تناد كرد و آن را نشانه 
عالقه مندي طراحان چ��ه در حوزه معماري داخلي و 
چه معماري شهري به هويت ايراني-اسالمي دانست. 
توليدكنندگان كاالهاي فرهنگي با محوريت توجه به 
ارزش هاي ايراني-اسالمي، مي توانند تا ۱۹ دي ماه آثار 
خود را به دبيرخانه جايزه فيروزه در استان سيستان و 
بلوچستان ارس��ال كنند تا پس از طي مراحل داوري، 
برگزيدگان استاني معرفي شوند. در پايان، بيست تيم به 
مرحله ملي راه پيدا كرده و به تهران اعزام مي شوند تا در 
نمايشگاه جانبي جايزه فيروزه مشاركت داشته باشند. 
آيين اعالم برگزيدگان و اختتاميه نمايشگاه پنجمين 
دوره جايزه فيروزه، ۲۹ دي ماه در فرهنگس��تان هنر 
برگزار خواهد شد و شركت كنندگان مي توانند در اين 
فرصت به جذب سرمايه، معرفي محصوالت و گسترش 

كسب وكار خود بپردازند.

تاريخنگاري

از يك مقاله تا انقالب 
هفدهم دي ۱۳56، روزنامه اطالعات مقاله »استعمار سرخ و سياه در ايران« با نام 
مستعار احمد رشيدي مطلق را به چاپ رساند. در اين مقاله كه به امام خميني)ره( 
اهانت ش��ده بود، با واكنش تند، خشم و نفرت مردم در سراسر كشور روبه رو شد. 
برخي معتقدند اين مقاله جرقه انقالب اس��المي را در حالي زد كه چند روز قبل، 
كارتر با حضور در تهران، به ش��اه درباره حمايت تمام و كمال امريكا از او اطمينان 
خاطر داده بود.  آنتوني پارسونز س��فير وقت انگليس در تهران در كتاب »غرور و 
سقوط« از توطئه هتك امام خميني پرده بر مي دارد و به صراحت مي گويد: »در 
اوايل ژانويه تصميم گرفته شد كه براي بي اعتبار كردن )امام( خميني مطلبي عليه 
او منتشر شود«. بدين ترتيب اين ضد حمله از جانب محمدرضا، غير ايراني خواندن 
تبار و ريشه امام بود تا از منزلت و محبوبيت ايشان بكاهد. پس از تبعيد امام خميني 
به فرمان محمدرضا پهلوي به خارج از كش��ور، رهبر انقالب اسالمي ايران نه تنها 
عقب نشيني نكرد، بلكه به آگاه كردن مقلدان خود پرداخت.  در مقاله   ياد شده  به  
روحانيت، به ويژه امام خميني )س( به  گونه اي  كينه توزانه  و بيمارگونه  حمله  شده  
و روحانيت را استعمارگر و آنها را با كشور استعمارگر شوروي سابق يكي دانسته و 
آورده بود: »استعمار، سرخ و سياهش، كهنه و نويش روح تجاوز و تسلط و چپاول 
دارد و خصوصيت ذاتى آنها همانند است«  در اينكه اين مقاله را چه كسي نوشته 
هنوز اطالعات كاملي وجود ندارد، ولي آنچه همه بر آن اتفاق نظر دارند اين بود كه 
مقاله به دستور شخص شاه تهيه شده بود. مثاًل داريوش همايون وزير اطالعات و 
جهانگردي وقت رژيم، در ارتباط با نويسنده و چگونگي تهيه اين مقاله مي نويسد: 
اين مقاله به دستور شاه در دفتر مطبوعاتي هويدا، وزير دربار، كه قباًل در نخست 
وزيري بود تهيه شد كه مرتبًا از سال ها پيش مقاالتي براي انتشار در مطبوعات 

تهيه مي كرد و به چاپ مي رساند. متن اوليه مقاله به دستور خود شاه تغيير يافت 
و تندتر نوشته شد. پس از انتشار اين مقاله در ۱7 دي ماه ۱۳56، بر خالف تصور 
و گمان باطل شاه كه قاطعانه مي پنداشت با چاپ آن پرونده سياسي امام بسته 
خواهد ش��د، موجي از نفرت و انزجار از سوي مردم مذهبي ايران عليه حكومت 
پهلوي آفريده شد و در ادامه همين مقاله به اصطالح افشاگرانه، سبب شد تا چرخ 
انقالب اسالمي با سرعت بيشتري به حركت درآيد و كمتر از دو ماه بعد انقالب 

اسالمي ايران به ثمر بنشيند.

جزيياتجلسهشوراياكراندربارهزمانبازگشاييسينماها
سخنگوي شوراي عالي اكران از تدوين 
آيين نامه اكران و باز ش��دن سينماها از 
غروب ۱6 دي ماه خبر داد. علي سرتيپي 
بيان كرد: جلسه ش��وراي عالي اكران 
روز يكشنبه، ۱5 دي ماه تشكيل شد و 
آيين نامه اكران سال آينده، مهم ترين 
موضوع م��ورد بحث و بررس��ي در اين 
جلسه بود. او افزود: پيشنهاداتي درباره 

اين آيين نامه ارايه و قرار ش��د آن را به صنوف ابالغ 
كنيم تا قبل از جش��نواره فجر در بهمن ماه بتوانيم 

براي اولين بار، زودتر آيين نامه را داشته 
باشيم. او درباره تغييرات آيين نامه اكران 
گفت: ماهيت آيين نامه تغييرات زيادي 
دارد و بع��د از اينكه نظر صنوف گرفته 
شد، جزييات آن اعالم مي شود. سرتيپي 
همچنين با اشاره به تعطيلي سينماها در 
سه روز عزاي عمومي اضافه كرد: قرار بود 
از فردا سينماها باز شوند ولي به احترام 
مراسمي كه برگزار مي شود، شروع اكران فيلم ها به 

بعد از اذان مغرب دوشنبه، ۱6 دي ماه موكول شد.

كتابزندگيوآثاِر»بهزادگلپايگاني«رونماييميشود
خانه هنرمن��دان جمعه ميزبان رونمايي 
از كتاب زندگي و آثاِر »بهزاد گلپايگاني« 
مي ش��ود. مراس��م رونماي��ي از كت��اِب 
»به��زاد« در روز جمع��ه ۲۰ دي م��اه از 
ساعت ۱7:۳۰ تا ۱۹:۳۰ با حضور جمعي 
از اهالي هنرهاي تجسمي و با سخنراني 
عباس مشهدي زاده، محمودرضابهمن پور، 
مجيد كاش��اني و معراج قنبري در خانه  

هنرمندان ايران )سالن اس��تاد جليل شهناز( برگزار 
خواهد شد. اين كتاب نخستين پژوهش جامع درباره 
»بهزاد گلپايگاني« طراح گرافيك و نقاش معاصر است 

كه توسط »نش��ر نظر« منتشر مي شود. 
گلپايگان��ي متولد ۱۳۱7 و از نخس��تين 
ورودي هاي هنركده  تزييني و جزو اولين 
هنرمندان مكتب سقاخانه بود. او با طراحي 
جلد كتاب در انتش��ارات فرانكلين براي 
اولين بار مجموعه اي كام��ال متمركز بر 
تايپوگرافي را در تاريخ طراحي گرافيك 
ايران پايه گذاري كرد. بهزاد سال ۱۳6۴ 
در سن ۴7 سالگي درگذشت. كتاِب »بهزاد« پروژه اي از 
»استوديو دفتر« است كه پژوهش و نگارش آن را مجيد 

كاشاني و معراج قنبري برعهده داشت.

میراثنامه

»معماري بوشهر«؛ سمفوني رنگ، باد و نور
مهندسان معمار بوشهر، با آفرينش هاي هنري خود در مجموعه بافت، نه تنها روح، 
احساس، هيجان، بلكه سالمت كالبدي ساكنين را فراهم آورده بودند. پروفسور 
ايرج نبي پور رييس پژوهش��كده فناوري خليج فارس در نشست جادوي بافت 
تاريخي بوشهر گفت: اگر چه به دليل شهادت سردار عزيزمان، حال جامعه خوش 
نيست و تصميم به عدم برگزاري اين جلسه داشتيم، اما تهديد توييتري ترامپ در 
خصوص هدف قرار دادن مكان هاي فرهنگي ايران ما را بر آن داشت تا اين نشست 
فرهنگي قطعا برگزار شود.  او با اشاره به تاثير بنيادين فرهنگ بر جوامع بشري افزود: 
وقتي آلمان نازي به سن پترزبورگ حمله كرد، مردم اين شهر نمادها و آثار فرهنگي 
آن را جمع آوري و به مكان هاي امن منتقل كردند و اين موضوع، نشانگر اهميت اين 
نمادها در هويت بخشي به شهر كنوني سن پترزبورگ است. اين پژوهشگر اظهار 
كرد: استعمار همواره براي نفوذ و سلطه خود، كشورها را از فرهنگ تهي مي كند تا 
بتواند بر آنها سلطه ايجاد كند. نبي پور با اشاره به پژوهش هاي ميداني خود در بافت 
قديم بوشهر اظهار كرد: وقتي جهت انجام يك پروژه تحقيقاتي، به عكاسي و رصد 
بافت مشغول بودم به اين نتيجه رسيدم كه شراره هاي بافت قديم بوشهر با تمام 
خستگي و بي مهري نسبت به آن، طنازي مي كند و از اين رو است كه هر روحي در 
شوق وصال آن سوزان مي شود و ناخواسته در شبكه كوچه هاي تنگ و پيچيده آن 
محو مي شود. او اين تفسير شاعرانه را متكي بر ذات معماري دوآليسم بافت قديم 
بوشهر دانست و گفت: برخالف بسياري از نقاط ديگر ايران، معماري بوشهر هم 
درونگرا و هم برونگرا است، به طوري كه عالوه بر درون زيبا، بيرون همه پسندي 
نيز دارد. رييس پژوهش��كده فناوري خليج فارس به شمارش برخي از نمادهاي 
معماري بوشهر پرداخت و گفت: پنجره هاي نيم دايره كه تقريبا در تمام نقاط بافت 
قديم با آن روبرو مي شويم يكي از اين نمادهاست كه مانند عشوه چشم عشاق بر 
پيكره اين بناها خودنمايي مي كند. نبي پور ادامه داد: معماران اين كهن بافت در 
كار گذاشتن پنجره ها با طاق قوسي از قوانين تقارن سود جسته اند و در هر ضلعي 
از ساختمان، با تابعيت از اصل هدايت حداكثر وزش باد و نور به اندرون، از تعداد 
بسيار چشمگير پنجره در هر ضلعي از بنا استفاده نموده اند. اين پژوهشگر بيان 
كرد: قوس نيم دايره بر سر پنجره ها نشانگر تمايل فرار انسان از فضاي سه بعدي به 

دو بعدي، يعني يك گام نزديك تر بر بي بعدي و بيكرانگي هستي است و اينگونه 
است كه حيات در درون اين بناها، در اركستري از الگوهاي هندسي معنا مي يابد.

پروفسور ايرج نبي پور شيشه هاي رنگي و اصول تقارن در به كارگيري آن را يكي 
از شگفتي هاي اين سبك معماري مي داند و معتقد است پنجره ها و شيشه هاي 
رنگي بافت قديم بوشهر، همچون چشم و ريه هاي اين ارگانيسم هستند كه باد، نور و 
حيات را به اندرون هدايت مي كنند و انرژي، زندگي و پويايي آنها را فراهم مي آورند.
او در اين خصوص اضافه كرد: استفاده از رنگ يكي از مشخصه هاي معماري ايراني-

اسالمي است چرا كه در ديگر كشورهاي اسالمي )مثال عربستان( به دليل اقليم 
و طبيعت آن، كمتر به رنگ ها توجه شده اما در ايران و به واسطه طبيعت غني آن، 
رنگ ها جايگاه ويژه اي دارند. اين پژوهشگر خاطرنشان كرد: اگرچه در معماري 
اسپانيا، عثماني و شمال شرق آفريقا هم با پديده رنگ روبرو هستيم، اما تفاوت هاي 
فاحشي با معماري بوشهر دارند و مي توان اين معماري را صاحب سبك دانست. 
رييس پژوهشكده فناوري خليج فارس تاكيد كرد: رنگ و نور، حيات را در بافت 
بوشهر معني مي كند و بعضا در اين معماري با رگباري از رنگ و نور مواجه مي شويم.

ايستگاه

اعالم برندگان جوايز 
گلدن گلوب ۲۰۲۰

انتقاد از جنگ طلبي ترامپ 

مراس��م اعط��اي جوايز 
هفت��اد و هفتمين دوره 
جوايزگلدن گلوب با اعالم 
برندگان در ش��اخه هاي 
مختل��ف س��ينمايي و 
تلويزيوني برگزار ش��د. 
درام جنگي »۱۹۱7« به 
كارگرداني »سم مندس« 

توانست با كسب جايزه بهترين فيلم و كارگرداني 
جوايز گلدن گلوب ۲۰۲۰، برنده بزرگ اين جوايز 
نام گي��رد و در بخش تلويزيوني ني��ز »وارثت« و 
»فليبگ« به ترتيب جوايز بهترين سريال درام و 
كمدي را به خود اختصاص دادند.  امس��ال فيلم 
»مرد ايرلندي« ساخته »مارتين اسكورسيزي« 
در پنج شاخه نامزد كسب جايزه گلدن گلوب بود 
كه موفق به كس��ب هيچ جايزه اي نشد. بهترين 
فيلم درام فيلم ۱۹۱7 ش��د، بهترين فيلم كمدي 
ي��ا موزيكال ب��ه روزي روزگاري در هاليوود تعلق 
گرفت،  بهترين كارگرداني، سم مندس براي فيلم 
۱۹۱7، بهترين بازيگر نقش اول مرد درام واكين 
فينيكس )جوكر( بود، بهترين بازيگر نقش اول زن 
درام به رني زلوگر )جودي( تعلق گرفت، بهترين 
بازيگر نقش اول مرد كمدي ي��ا موزيكال، تارون 
اگرتون )راكتمن( شد. بهترين بازيگر نقش اول زن 
كمدي يا موزيكال به آكوافينا )خداحافظي( تعلق 
گرفت. بهترين بازيگر نقش مكمل مرد، برد پيت 
)روزي روزگاري در هاليوود( شد. بهترين بازيگر 
نقش مكمل زن، به الرا درن )داستان ازدواج( تعلق 
گرفت. برنده بهترين فيلمنامه نيز روزي روزگاري 
در هاليوود شد.  بهترين فيلم خارجي نيزد به انگل 
)كره جنوبي( تعلق گرفت. بهترين انيميشن لينك 

گمشده و بهترين سريال درام، وراثت شد. 

هفتاد و هفتمي��ن دوره 
اهداي جوايز گلدن گلوب 
در حالي برگزار ش��د كه 
برگزي��دگان  برخ��ي 
ب��ه انتق��اد از اقدام��ات 
جنگ طلبان��ه ترام��پ 
عليه اي��ران پرداختند.به 
گزارش ورايتي، در هفتاد 

و هفتمين جواي��ز گلدن گلوب، عمل تروريس��تي 
رييس جمهوري امريكا در به شهادت رساندن فرمانده 
سپاه قدس جمهوري اسالمي ايران، آتش سوزي در 
استراليا و حقوق زنان از جمله مهم ترين محورهايي 
بود كه دريافت كنندگان جوايز در سخنان خود به آنها 
اشاره كردند. پاتريشيا آركت، نيكول كيدمن، الن دي 
جنرس، راسل كرو و ديگران در صحبت هاي خود به 
اين مسائل اشاره كردند. اخبار و تنش هاي سياسي كه 
در 5 روز نخست سال ۲۰۲۰ بر زندگي ها سايه انداخته 
موجب طرح اين مسائل شد. پاتريشيا آركت بازيگر 
برنده اسكار كه براي »اكت« جايزه گلدن گلوب بهترين 
بازيگر زن مكمل سريال، سريال كوتاه يا فيلم تلويزيوني 
را دريافت كرد، در سخنان خود رييس جمهور امريكا 
را مورد انتقاد قرار داد. اين بازيگر پس از دريافت جايزه 
با انتقاد از اظهارات تهديدآميز اخير ترامپ به تشديد 
تنش ها بين امريكا و ايران درپي ترور س��پهبد قاسم 
سليماني كه به دس��تور ترامپ صورت گرفت اشاره 
كرد. وي گفت رويدادهاي تاريخي بزرگ تري از آنچه 
شب گلدن گلوب را مي سازد، در حال وقوع است و از 
هم وطنان خود خواست در انتخابات رياست جمهوري 
۲۰۲۰ امريكا حتما رأي بدهند تا اين شرايط تغيير 
كند. او گفت: ما داريم مي بينيم بار ديگر در لبه جنگ 
ايستاده ايم. رييس جمهوري امريكا توييت و تهديد 
مي كند كه 5۲ سايت شامل سايت هاي فرهنگي ايران 
را بمباران مي كند و زندگي جوانان ما را كه در سراسر 

جهان سفر مي كنند به خطر مي اندازد. 

جهانبخش بهترين بازيكن ماه دسامبر برايتون

روزبهاني:برايسهميهالمپيكميجنگم

بازيكن ايران��ي برايتون به عنوان بهترين 
بازيكن ماه دسامبر تيم انگليسي انتخاب 
شد. به گزارش س��ايت تلگراف، عليرضا 
جهانبخ��ش، بازيكن ايراني برايتون ب��ا گل زيبايي كه 
در ديدار برابر چلس��ي به ثمر رس��اند نقش بزرگي در 
تساوي ارزشمند تيمش داش��ت. اين بازيكن در بازي 
برابر بورنموث نيز توانس��ت براي برايتون گلزني كند تا 
در نهايت ب��ا 65 درصد آرا به عنوان بهترين بازيكن ماه 
دسامبر باشگاه برايتون انتخاب شود. بهترين بازيكن ماه 
هر باشگاه در ليگ برتر در پايان آن ماه از سوي هواداران 
مشخص مي شود و اين براي اولين بار است كه جهانبخش 
توانس��ت اين مهم را در تيم برايتون به دس��ت بياورد.  
جهانبخش پيش از اين در فصل ۲۰۱۸–۲۰۱7 با ۲۱ 
گل زده آقاي گل ليگ هلند ش��د و به عنوان نخستين 
بازيكن ايراني لقب گرفت كه در اروپا آقاي گل مي شود. 

بوكس��ور المپيكي تيم ملي ايران ب��ا انتقاد از كم 
توجهي هاي مسووالن ارگان هاي مختلف ورزش 
كش��ور به اين رش��ته، اظه��ار كرد: باي��د با وجود 
س��ختي ها تالش كنيم و ش��خصا نيز براي كسب 
سهميه مي جنگم. احسان روزبهاني درباره شرايط 
تيم ملي بوكس ايران ب��راي حضور در رقابت هاي 
انتخاب��ي المپيك بهم��ن ماه چي��ن، توضيح داد: 
كادرفني با دور كردن حواشي از تيم ملي به بهترين 
ش��كل و در حد توان اين رش��ته، ب��راي موفقيت 
ملي پوشان تالش مي كنند. توان بوكس ما در همين 
حد اس��ت وقتي براي هيچ ي��ك از اركان اجرايي 
ورزش كش��ور اعم از وزارت ورزش مهم نيست.  او 
ادامه داد: متاسفانه با توجه به اينكه وزارت ورزش و 
ساير ارگان ها توجهي به بوكس نمي كنند، بيش از 
اين نمي توان براي آن كاري كرد و كادرفني هم در 
حد امكان و توان براي ملي پوشان تالش مي كنند. 
تنها يك فدراسيون اس��ت كه بايد بدون حمايت 
تالش كند كه در اين مدت هم واقعا براي ما زحمت 
كشيده اس��ت. بوكس��ور المپيكي تيم ملي ايران 
درباره شرايط فني تيم نيز به ايسنا گفت: برنامه ها به 
صورت تمام و كمال پيش مي رود، رييس فدراسيون 

و نايب رييس��ي كه داريم به كمك كادرفني تيم را 
آماده مي كنند. با اين حال همانطور كه گفتم دارايي 
بوكس در اين حد است و بايد با همه اين مشكالت 
آماده شويم.  او در مورد تورنمنت جام احمد كمرت 
در تركي��ه نيز گفت: قطعا اين مس��ابقات مي تواند 
تاثير مثبتي روي آماده سازي بوكسورهاي تيم ملي 
داشته باشد. ما تاكنون هيچ تورنمنت سطح بااليي 
را نداش��ته ايم و با توجه به س��طح خوب مسابقات 
احمد كم��رت، مي توان��د فرصت مناس��بي براي 
آماده سازي باشد. مدال بوكس ايران در بازي هاي 
آسيايي اينچئون، در پاس��خ به اين سوال كه آيا با 
تمريناتش زيرنظر كادرفني تيم ملي موافق تر است 

يا با تمرينات انفرادي مانند س��ال هاي گذش��ته؟ 
اظهار كرد: من هميشه يك جور تمرين مي كنم و 
اآلن هم صبح و بعد از ظه��ر زيرنظر كادرفني و به 
صورت انفرادي تمريناتم را پيش مي برم. با اين حال 
تنها مسابقات درون اردويي داريم كه كافي نيست، 
كاش مي ش��د تيم ملي بوكس را به تورنمنت هاي 
تداركاتي متعدد بفرستيم تا ملي پوشان به آمادگي 
كامل برسند.  او در پاسخ به اين سوال كه آيا بار ديگر 
مي تواند سهميه المپيك را براي ايران كسب كند؟ 
توضيح داد: توكل من به خدا است و تنها بايد تالش 
كنم. با توجه به س��يدبندي كار ما كمي سخت تر 
شده اس��ت، اما ما براي كسب سهميه مي جنگيم. 
ان شاءاهلل همان طور كه آقاي استكي گفت، در همه 
اوزان كسب سهميه كنيم.  روزبهاني در پايان گفت: 
وضعيت تيم ملي نسبت به قبل بهتر شده است اما 
همان گونه كه مي دانيد بوكس مورد توجه مسووالن 
ورزش و وزارت ورزش نيس��ت. چندين سال است 
كه ما ليگ نداريم! همه مي گويند كشتي، تكواندو، 
كاراته و در آخر هم حاال يك بوكس��ي وجود دارد! 
وقتي به بوكس توجه نمي شود بايد با سختي ها كار 

كنيم كه سخصا براي كسب سهميه مي جنگم.

ورزشي
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